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ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА В СТОЛИЦЯХ ПОЛЬЩІ, ІРАНУ ТА ІНДІЇ f 

Папа погодився на передавші 
корони св. Стефана Будапештові 

' Рим. - Дипломати і Ва-
тнканські чиновники пода-
ли до відома, що ще перед 
проголошенням рішення 
уряду ЗСА щодо передачі 
корони св. Стефана та ін-
ших королівських регалій 
комуністичному урядові 
Мадярщини, Пала Павло 
vi-нй запевнив Білий Дім, 
що не матиме жадних за-
стережень до переданім ко-
рони. Уряд президента 
Джіммі Картера кілька мі-
сяців тому звернувся до 
Папи, інформуючи про свої 
пляни передати корону, 
символ мадярської держав-
ности, та інші регалії, які 
находяться під американ-
ською охороною від 1945-
го року, в руки комуністнч-
ного режиму Яноша Када-
ра, а Папа Павло тоді за-
явив, що не протестуватиме 

Ззотн цього рішення Білого 
ому. 

Згідно з традицією, коро-
ну одержав перший христа-
янськиЙ мадярський воло-
дар, король Стефан, від 
Папи Снльвестра 11-го і 
цією короною були короно-
вані всі володарі Мадяр-
щини. Коли совєтські вій-
ськові частини наближали-

-
ся до Будапешту в кінці Дру- організації з 
гої світової війни, то ТОДІЦН—mu LW Павла,-

дапсшті 6-го січня 1978-гоІ 
року. 

Проти цього рішення 
президента Картера внсту-
пили речники мадярських 
громад у ЗСА та інших кра-
їнах вільного світу, як та-
кож багато американських 
законодавців, твердячи, що 
корона є символом політич-
ної та релігійної свободи 
мадярського народу і тому 
не повинна бути передана в 
руки диктаторського кому-
ністичного режиму, бо така 
передача означатиме, що 
ЗСА визнають, що днкта-
тор Янош Кадар і ком-
партія мають моральне 
право володіти над мадяр-
ським народом. Протягом 
останніх кількох тижнів 
мадяри в ЗСА перевели ряд 
протестаційннх демонстра-
цій у Вашінгтоні та. інших 
містах, наприклад, біля Бу-
динку Незалсжностн у Фь 
лядельфії, але це не змінило 
рішення Білого Дому. Ма-
дярські організації та ряд 
членів конгресу ЗСА внесли' 
також судові клопотання в 
тій справі, але покищо ці 
заходи не увінчались ycni– 
хом. 

Ватиканські джерела Ін-
формують, що мадярські 

зверталися до 

ній антикомуністичний ма-
дярськнй уряд передав ко-
рону та інші королівські 
регалії під охорону військо-
внх властей ЗСА, щоб вони 
не попали в руки COBCT– 
ського Союзу. Регалії про-
тягом 32-ох років перехову-
вано у Форт Накс, Кентакі. 
Президент Картер вирішив, 
що американська делегація, 
правдоподібно очолювана 
державним секретарем Сай-
русом Вснсом, передасть 
корону та решту регалій 
мадярським властям під час 
спеціяльної церемонії в Бу-

щ6бвінвисту^І-
пнв проти переданнякоро- І 
ни св. Стефана Будапсшто-
ві, але Папа відмовився. 
Вони теж повідомили, що 
Папа Павло 6-го січня, тоб-
то в день передаиня корони, 
може оприлюднить заяву, в 
якій наголошуватиме „хри-
стнянську спадщину Ма-
дярщннн". 

З інших джерел стало вь 
домо, що в церемонії в Бу-
дапешті візьмуть участь не 
тільки представники кому-
ністичного уряду, але також 
Кардинал Лашльо Лекаі, 
Прнмас Мадяршнни. 

Картер найменував Джона Байта 
на голову Крайового комітету 

Демократичної партії 
Вашінгтон. - Президент 

Джіммі Картер минулої се-
рсли. 28-го грудня, найме-
ну вав Джона С. Байта, до-
тсисрішнього заступника 
секретаря сільського гос-
подарства, на голову Kpa– 
ііового комітету Демокра-
тичної партії Теперішній 
голова Крайового комітету 
Кеннет Куртіс. колишній 

губернатор Мейну, плянує 
зрезиґнувати 21-го січня на 
наступних нарадах Комі-
тсту. Тоді формально буде 
запропоновано Джона 
Ваііта на той пост. 

Вант походить з Тексасу, 
як і колишній голова 
Комітету Роберт Стравс, 
який, між іншим, запропо-
нував Ваііта на той пост. 

Проф. Б. Цюцюра матиме доповідь 
в Ню Йорку 

Ню Йорк. - Наукове Т-

ВСІ НАРОДИ ПОВИННІ МАТИ 
ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ 

І НЕЗАЛЖНІСТЬ - ЗАЯВИВ 
ПРЕЗИДЕНТ КАРТЕР ПІД ЧАС 

' ВІДВІДИН У ПОЛЬЩІ 

во їм. Шевченка та Т-во 
Українських Правників 
інформують, що в середу, 4-
го січня 1978-го року о год. 
6-ій вечора, тут в Пласто-
вому Домі при Другій 
евеню в Ню Йорку відбу-
деться доповідь д-ра 
Богдана Цюцюри. звичай-
ного професора політичних 
наук Ст. Меріс університету 
в Галіфаксі, в Канаді, на 
тему: „До історії змагань за 
політичну емансипацію 
галицьких українців". Ця 
доповідь с першою у дов-
шому циклю доповідей 
обох Товариств, присвяче-
них 60-літтю світлого від-
родження Української 
Держави. Доповідь nonepe– 
дять інавгураційні завваги 
голів обох товариств. 

Професор д-р Б. Цюцю-
ра, колишній асистент, а 
згодом професор права 
Українського Вільного Уні-
верситету, після закінчення 
студій на Колюмбійському 
університеті в Ню Йорку, 
став повним професором 
політичних й правничих 
наук на університеті в Галі-
факсі в Канаді. Користаю-
чи з допомоги Канадської 
Наукової Ради, він від п'яти 

років проводить вакації в 

Проф. д-р Б. Цюцюра 
європейських архівах 
зокрема у Віденському, 
досліджуючи конституційні 
намагання галицьких й 
буковинських українців для 
виборення рівноправносте 
з іншими народами Лвстро-
Угорської імперії. Проф. д-
р Б. Цюцюра с автором 
низки праць з ділянки 
совєтознавегва та новішої 
і с т о р і ї у к р а ї н с ь к о г о 
державного права, пов'яза-
ної з в і д р о д ж е н н я м 
української державностн. 
Минулого року проф. 
Цюцюра був найменований 
на дійсного члева НТШ. 

Варшава. - „Всі сигна-
тори-держави повинні 
подбати, щоб постанови 
Гельсінкської угоди щодо 
пошанування прав людини 
були точно і строго додер-
жані" — заявив президент 
Джіммі Картер під час істо-
рнчної пресконференції зі 
столиці Польщі, яку 
передавано на телебаченні і 
по радіо у п'ятницю, 30-го 
грудня! 

Як у його промові зразу 
після прибуття до Варшави 
у четвер увечері, так і під час 
пресової конференції, пи-
тання прав людини було 
постійно наголошуване. 
Відповідаюви на запити 
американських і польських 
кореспондентів, президент 
Картер заявив, що Београд-

"еька конференція, завдан-
ням якої є підсумувати нас-
лідки Гельсінських домов-
лень, виявилася „продук-
тнвною", зокрема щодо 
ділянки прав людини. Він 
сказав, що Београдська 
конференція та майбутні 
подібні конференції - це 
корисні форуми, на якух 
можна і- треба .видвигатй 
порушення прав людини 
будь-яким урядом і в будь-
якій країні, бо Гельсінські 
домовлення запевняють 
„відкриту взаємокритику". 

На пресконференції 
Президент також зайняв 
становище щодо самовиз-
начення і самостійносте на-
родів в загальному, а 
Польщі зокрема. Відпові-
даючи на запит американ-
ського кореспондента, чи 
він. Президент, передбачас, 
що Польща колись таки 
буде вільною, чи залишить-
ся під домінацісю Совстсь-
кого Союзу, президент 
Картер — який під час 
виборчої кампанії гостро 
критикував заяву тодіш н ьо-
го президента Джералда 
Форда, що, мовляв, країни 
Східньої Европи, включно з 
Польщею, ,,не є під 
номінацією Советського 
Союзу" — сказав', що стоїть 
на становищі, що всі країни 
і народи повинні мати 
право на самовизначення та 
незалежність і , ,бути 
вільними від зовнішнього 
втручання". Відносно 
Польщі, Президент заявив, 
що та країна від Другої сві-
тової війни „близько зв'я-
зана зі С о в є т с ь к и м 
Союзом" і що цей зв'язок 
„інший" ніж зв'язок між 
членами Північно-Атлан-
тійського Союзу (НАТО), 

додаючи, що польський 
нарід і його провідники 
повинні вирішувати такі пи-
тання, як форма зв'язків зі 
Совєтським С о ю з о м . 
Зазначуючи кількакратно, 
що в Польщі існує більша 
свобода релігії, преси — 
доказом чого є сама пре-
зидентська пресконферен-
ція - ніж в „багатьох 
інших країнах Східньої 
Европи", президснтЖартер 
сказав, що полякаьгприта-
манне „бажання не бути під 
домінацією". 

Проте, Президент також 
недвозначно натякнув, що в 
Польщі таки не є запевнені 
всі права, коли на початку 
пресової конференції, 
сказав, що хоча „кількох 
журналістів не допущено на 
цю пресову конференцію", 
то він відповість на їхні 
запитання , ,писемно". 
Згадані журналісте - це 
КОреСПОНДеНТИ ДИСЄДЄНТ-
ського самвидавного жур-

Презндент Джіммі Картер відповідає на запити 
журналістів під час пресової конференції у Варшаві 

ВІДВІДИНИ ПРЕЗИДЕНТА 
КАРТЕРА В ІНДІЇ ТА ІРАНІ 

Ню Дслі^Тегран. - Вис-
тупаючи в понеділок, 2-го 
січня, з промовою в парля-
менті в Індії, президент 
Джіммі Картер заявив, що 
хоча існують В^ВДШЗД 
між ЗСА та ІяЯеюТ^о”в 
обидвох державах панує 

налу „Опінія", які- раніше j переконання, що „полпгич-
передалн свої запити на на структура, в якій відбу-
руки працівників американці васться розвиток (економі-
ськоіамбасадиу Варшаві ^ ч ^ . і й ^ , . повинна, бути 

Цікавим фактом було те, 
що один польський журна-
ліст, баптист за віровизнан-
ням, побажав баптистові 
Джіммі Картерові всього 
найкращого в новому році 
і сказав, що в Польщі, де ве-
лика більшість населення -
це католики, існує дискри-
мінація супроти протестан-
тів. Цей журналіст також 
спитав Президента, чи до-
помагають йому у викону-
ванні обов'язків голови 
такої великої держави як 
Америка його релігійні пе-
реконання. Відповідаючи, 
президент Картер повторив 
американський принцип 
відділення Церкви від 
держави без взаємного 
втручання у свої справи та 
ще раз зазначив, що вважає, 
що в Польщі існує більша 
свобода релігії, ніж в інших 
країнах Східньої Европи, як 
також сказав, що часто 
звертається до Бога „за на-
прямннми відносно таких 
питань, як світовий мир". 
Президент заявив, що наді-
ється, що всі країни світу 
дотримуватимуться прин-
ципу „повної свободи релі-
гіГ. 

На самому початку прс-
сової конференції презн-
дент Картер виголосив зая-
ву, в якій наголосив істори-
чні приязні зв'язки між 
Америкою і Польщею. 

(Закінчення на cm. 6-ій) 

Соарес знову формуватиме уряд 
Португалії 

Лісбона, Португалія. — 
Ассосієйтед Пресе інфор-
мує, що президент Порту-
галіі Антоніо Ромальго їа-
нес запропонував діючому 
прем'єр-міністрові Маріо 
Соаресові сформувати но-
вий уряд, який, після того, 
як дотеперішній уряд, не 
одержавши вотому довір'я, 
подався до димісії ще на по-
чатку грудня 1977 р. „Я не 
був найменований на ново-
го прем'єра, - заявив Со-
арес журналістам, — я тіль-
кя піднявся сформувати но-. 
вий уряд після відбутих 
мною розмов з лідерами 
політичних партій". Соарес 
все ще виконує функцію 
прем'єра в діючому уряді, 
який, згідно з португаль-
ськими законами, мусить 
керувати державою аж до 
часу сформування нового 
уряду. Маріо Соарес, Соці-
ялістична партія якого роз-
поряджає 102 місцями у 
263-членному парламенті, 
веде тепер переговори з 

головою Комуністичної 
партії Кунгалем і демокра-
тичною партією Центру, які 
разом мають 81 місць в 
парламенті і у випадку по-
годження ці три політичні 
партії — Соціалістична, Ко-

.муністична і Демократич-
на, — могли б забезпечити 
урядові Соареса вигідну 
більшість. Політичні cnoc– 
терігачі висловлюють дум-
ку, що Соарес у теперішній 
ситуації є ще найкращим 
кандидатом на прем'єра, бо 
він за час свого 17 місячного 
урядування зумів перевести 
багато корисних реформ і 
добитися закордонних кре-
дитів, які хоч не врятували, 
але багато облегшилн пор-
тугальську економіку. Як-
що Португалія одержить 
тепер з монетарного фонду 
Европейського Економіч-
ного Ринку обіцяних 750 
мільйонів долярів кредитів, 
що є цілком реальним, то 
господарська ситуація в 
Португалії значно покра-

1 щає. 

демократична' і повинна 
шанувати людські права 
кожного громадянина". 

Президент Картер, який 
раніше відвідав Польщу та 
Іран, а після Індг має від-
відати ще Савдійську 
Арабію, Єгипет, Францію і 
Бельгію, заявив передіндій-
ськими законодавцями, що 
запевнення таких людських 
потреб, як забезпечення 
харчами, працею, лікарсь-
кою опікою тощо, не можна 
відділити від запевнення 
загальнолюдських, політе-
чних і громадянських прав, 
бо тільки у вільних демо-
кратичних державах 
можливий повний економі-
чний розвиток. Вітаючи 
населення Індії, найчис-
леннішої демократичної 
держави в світі", від 
населення ЗСА, „другої 
щодо кількосте населення 
демократичної держави", 
президент Картер підкре-
слював подібності між дво 
ма країнами, наприклад, 
різноманітність населення 
за національним походжен-
ням, як також те, що обидві 
держави недавно перемо-
гли внутрішні загрози для 
демократії, а саме, в ЗСА 
зліквідовано Вотергейтсь-

ку аферу, а в Індії шляхом 
вільних виборів усунено від 
влади Індіру Ганді, уряд 
якої старався обмежите 
демократичні свободи в тій 
країні. 

У своїй промові в індійсь-
кому парляменті президенті 
Картер також наголошував 
теперішню і майбутню спів-
прашо між ЗСА та Індією 
на різних відтинках, тобто, 
еКОНОМІЧНОМу, ПОЛІТИЧНО-
му, культурному, науково-1 
му тощо, підкреслюючи, 
що така співпраця можлива 
тому, що обидві країни по-
діляють такі самі погляди 
щодо вільної демократич-
ної політичної системи. 

Під час дводенних 
розмов з індійським прем'є-
ром Морарджі Десаі прези-
дент Картер обговорив ряд 
важливих спільних питань, 
наприклад, постачання для 
Індії американського ато-
мового пального, продаж 
харчових продуктів і т. п. 
Хоча Президент висловив 
невдоволення з факту, що 
Десаі відмовився погоди-
тися на встановлення захо-
дів, які запевнили б, що аме-
риканський нуклеарннй 
матеріял буде викорнста-
ний тільки для мирних 
цілей, то президент Картер 
повідомив, що це пальне та-
ки буде доставлене, а 
питання встановлення ме-
тодів перевірки буде пола-
годжене пізніше. 

В суботу, 31-го грудня, і в 
неділю, 1-го січня, презн-
дент Картер, його дружина 
Розалннн, державний сск-
рстар Сайру с Be не. д-р 

(Закінчення на cm. 5-ій) 

В Україні відзначають 
100-річчя Миколи Д. Леонтовича 
Останньо на сторінках 

совєтської преси інформу-
ють про відзначування 100-
річчя від дня народження 
(13-го грудня 1877 - 23-го 
січня 1921) Миколи Леонто-
вича — видатного українсь-
кого композитора; творця 
клясичиих хорових обро-
бок народних пісень, 
майстра хорової музики. 
Вшановують його концер-
тами, хоровими фестнва-
л ями, доповідями, мистець-
кнми ювілейними вечорами 
та статтями, в яких 
зілюстрована біографія 
композитора. Київський 
театр опери та балету ім. 
Тараса Г. Шевченка, відзна-
чуючи ювілей з дня наро-
дження композитора , 
вперше поставив на сцені 
його одноактну onepy– 
балет „На русалчин Велик-
день" („Русалчині луки") за 
однойменною фантасти ч-
н о ю казкою Бориса 
Грінченка. Допрацювання. 
музична редакція та 
інструментація цієї опери -
М. Скорнка. З нагоди 
ювілею композитора також 
в Тульчині, в будинку, де він 
прожив половину свого 

творчого життя, відкрито 
музей Леонтовича. Тут 
зібрано особисті речі ком-
познтора, його музичні ін-
струментн, рукописи і 
численні експонати, які ви-
казують багатогранну 
мистецьку, громадську та 
педагогічну діяльність 
Леонтовича. Музей компо-
зитора відкрито теж у селі 
Марківці, де трагічно зги-
нув і похований Микола 
Леонтович. 

ДЛЯ ТОЧНОСТИ 

У надрукованому в none– 
редньому виданні ,.Свобо-
ди" звідомленні з нарад Го-
ловного Екзекутивного Ко-
мітету трапилися деякі ци-
ферні неточності в передачі 
звідомлення головного 
предсідника Йосипа Лисо-
гора. Для точности: в Укра-
ЇНСЬКу БуДІВЛЮ ДОСІ ІНВЄСТО-
вано 13,981,949.90 долярів, 
а прибутки Союзівки ^за 
одинадцять місяців 1977-го 
року збільшилися кругло 
50,000 долярів в порівнянні 
з таким часом минулого ро-
ку. 

РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 
І ПОСИЛЮЮТЬСЯ 

діяльність баптистів, прн-
хильників „Ради Церков" 
та відмовився від віри. Як-
що він не виконає постав-
лені умови, йому загрожу-
ють виключенням з ака-
демії. 

— В Києві підозрівають, 
що КГБ вдалося пропхати 
провокатора серед ініція-
торів зорганізування ко-
лядок в столиці в січні 1977 
року. Місце і час їх прове-
дення стали відомими КГБ. 
Учасників колядок розігна-
ли. Ініціяторів Ященка, Бір-
юковича та Коваленка за-
тримували й допитували. 

Гельсінкі (УІС „Смоло-
скип"). — 3 України діста-
лися сюди інформації про 
посилення репресій і nepe– 
слідування української 
творчої інтелігенції в Укра-
їні і поза її кордонами, в 
СССР, які мали місце в 1977 
році. 

Переслідують студентці 
— У січні 1977 року з Ки-

ївської консерваторії було 
виключено Тараса Васнльо-
вича Мельника. Йому 23 
роки, уродженець Закарпат-
тя. Цьому виключенню пе-
редували знущання на засі-
данні комітету комсомолу. 
Мельникові висловили пре-
тензії за його ніби „иаціо-
нал істнчні" погляди й нама-
гання консолідувати коло 
себе національносвідомі 
елементи. Відомостей про 
його дальшу долю у консер-
ваторії немає. 

— З КИЇВСЬКОГО МЄДИЧНО-
го інституту виключений 
також в січні 1977 року сту-
дент ІУ курсу Богдан Ми-
хайловнч Гульчий, родом з 
Тернопільської области. 
Його обвинуватили у під-
тримці дружніх стосунків з 
Тарасом Мельником. 

— Зазнає переслідувань 
студент Y курсу Україн-
ської сільськогосподар-
ської академії Сергій Ми-
колайович Шевченко. На-
р о див ся в 1953 році, мешкає 
у Києві. Він є віруючим 
баптистом, прихильником 
„Ради Церков". Шевченка 
неоднаразово затримували 
міліцією за релігійну діяль-
ність. Його обвинувачують 
у зв'язку із сином і родиною 
засудженого за віру Георгія 
Вінса, а також у тому, що 
він читає для задоволення 
своїх духовних потреб релі-
гійну літературу. З ним про-
водили бесіди різні особи, 
які домагалися від нього, 
щоб він прилюдно засудив 

Засудженії; Русий 
і В. Письменний 

— У червні 1977 року в 
Києві засуджений на 7 років 
інженер Іван Русин. Йому 
закинули ,,крадіжку дер-
жавного майна і хабарннц-
тво". Насправді Русин з 
1965 року переслідуваний за 
свої патріотичні переконан-
ня як свіхмаииі іумриив ць. 
Іван 1. Русин народився 8 
листопада 1937 року в с. 
Бурталь на Львівщині. У 
1959 р. закінчив Львівський 
політехнічний інститут із 
спеціяльності інженера-гео-
дезиста. Працював у Києві, 
де був заарештований і за-
суджений на один рік ув'яз-
нення в 1965 р. Ув'язнення 
відбував у Мордовських 
концтаборах. 

— В 1966 році у Києві був 
засуджений на 8 років вчи-
тель української мови й 
літератури середньої школи 
номер 200 Василь Іванович 
Письменний. Народився 
1938 року на Дніпропетров-
щині. Письменний відомий 
у Києві своїми патріотични-
ми поглядами. Не прихову-
вав від близьких, друзів, 
колег та адміністрації у 
місці праці свого незадово-
лення русифікацією. 

(Закінчення на cm. 5-ій) 

Мистці СССР заповідають 
„гартування" молодого покоління, 

лають „буржуазну пропаганду" 
Київська „Культура і 

Життя" інформує, що в ли-
стопаді, минулого року у 
Москві відбувся v З'їзд 
Художників СССР, на 
якому „розглядаючи вихо-
вання нової творчої зміни 
як одне з найважливіших 
питань культурного будів-
ництва, ЦК КПСР прийняв 
постанову про роботу з 
творчою молоддю. В цьому 
документі, пройнятому 
ідеями ХХУ з'їзду КПСР, 
дано розгорнуту програму 
дальшого вдосконалення 
цілої системи професійного 
навчання та ідейно-полі-
тичного загартування мо-
дого покоління творчої ін-
телігенції". На цьому з'їзді 
промовляв голова правлін-
ня Спілки М. П. Поно-
марьов, який відзначив 
„гарячу душевну вдячність 
керівникам партії і уряду, 
особисто Леоніду Іллічу 
Брежнєву", ствердив „ра-
дість і гордість" із нової 

конституції СССР та 
підкреслив головну мету 
творчосте совстських мист-
ців, а цс - .,утверджсн-
ня і пропаганду радянсько-
го способу життя, втілення 
високого морального й 
гСТетичного ідеалу соція-
лістичної епохи". Голова 
Спілки закинув ,.буржуаз-
ній пропаганді фальсифіка-
цію досягнень радянського 
народу, перекручення 
становища художника в 
соціялістичному суспільст-
ві. На Заході не стихає галас 
про тс. що в СССР нібито 
у щ е м л ю ю т ь с я права 
людини, відсутні політичні і 
творчі свободи". Наприкін-
ці свого слова М. П. Поно-
марьов заявив, що „Бать-
ківщина створила для нас 
такі умови, яких не знає 
жадсн суспільний лад. Ніде 
у світі мнетець не оточений 
такою високою увагою і ду-
шевною турботою держави 
і народу". 

Вшановують 
з „гетьманцями, 
Київська „Радянська 

Україна" інформує, що на 
честь 60-річчя встановлен-
ня Радянської влади на 
Україні" виконком сільсь-
кої Ради, назвав одну з 
головних вулиць села Тнм-
ченки, Чорнобаївського 
району іменем Антона 
Савнча Шарого (Богунсь-
кого) командира бригади 
Червоної армії Вирішено 
також на його честь nocra– 
вити пам'ятник знак у 
парку, бож його загін, що 

за боротьбу 
петлюрівцями...” 

вкоротці переріс у бригаду-
„наганяв жах на гетьман-
ців, петлюрівців, білогвар-
дійців". Громада цього села 
також вирішила покласти 
меморіальну дошку на 
честь загиблих у боюз геть-
манцями першого 
голови сільського ревкому 
Петра Ілліча Боцмана та 
його енна Михайла, 
зв'язкового партизанського 
загону Івана Степановича 
Сухини. 
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Нова хвиля терору 
, .,4 Суворе осудження членів української Групи нагляду 
за виконанням Гельсінської угоди Миколи Руденка і 
Олексія Тихого, проти чого протестували українські 
громади на поселеннях у вільному світі і міжнародна 
спільнота, а також політичні діячі З'єднаних Стсйтів 
Америки, не зупинила комуно-московських режимників 
перед розгорненням нової хвилі терору в Україні й інших 
національних республіках з метою придушення будь-якої 
опозиції. Згідно з останніми інформаціями Української 

'Центральної Інформаційної Служби (УЦІС), 
'підтвердженими опісля численними пресовими 
'агентствами, агенти КГБ поновно заарештували в Черні-
гові вже п'ятого з черги члена української Групи нагляду за 
виконанням Гельсінської угоди, 50-літнього правника 
Левка Лук'яненка, збільшуючи число ув'язнених членів в 

'Совстському Союзі до 14. Американський кореспондент 
ЧчНю Йорк Таймсу" Крег Вітні, інформуючи про поновне 
заерештування Лук'яненка, наводить між іншим також 
тривожні слова Оксани Метко, також члена Київської 
Групи нагляду, яка каже, що „ситуація для нас в Україні с 
дуже критична", босовєтське КГБ одних ув'язнює, а інших 
тероризує всякими способами, щоб позбуватися таким 
чином активістів на відтинку нагляду за Гельсінськими 
угодами і боротьби за права людини. Тільки 6 членів-
основників групи сприяння Гельсінським угодам в 
Совстському Союзі покищо залишилися на волі, роблячи 
зусилля, щоб справу ув'язнення членів совєтських Груп 
сприяння розглянула на окремій сесії Європейська 
Конференція для справ миру і співробітництва в Бсограді. 
Вільні члени Груп домагаються навіть в окремому листі до 
ірлови американської делегації амбасадора Артура 
Уолдберга. щоб західні делегати не погоджувались на 
закриття Конференції, аж поки усі члени Груп нагляду в 
Совстському Союзі не будуть звільнені з ув'язнення. 

Останньо, мабуть під впливом надто вже таки 
наглядної дійсностн, на Заході чути щораз то більше 
вдумливих голосів про потребу реального, а не штучного 
відпруження, яке не давало б однобічних користей комуно-
московським ватажкам, а забезпечувало б також 
під^йШьйим Народам в СССР належні їм права. Багато 
дисидентів, які опинилися тепер на Заході, в тому числі 
також Леонід Плющ піддержують відпруження між 
Заходом і Сходом, але лише під умовою, що цим відпру-
женням можна буде добитися поліпшення долі народів і 
людей1 в СССР. Інакше, каже Л.Плющ-в інтерв'ю для 
німецької газети „Франкфуртер Альгемайнс ̂ Цайтунг", 
дстЯнт стане новим Мюнхеном, зрадою народів в COBCT– 
ському Союзі. 

Очевидно, нове безправ'я совєтських режимників 
треба рішучо засудити, бо Москва не тільки намагається 
новими арештами припинити діяльність Груп нагляду за 

І виконання Гельсінкської угоди в СССР, але також одним 
'ударом позбутися національних борців у республіках. 
Така лобова атака проти руху спротиву в Совстському 
'Союзі зумовлена, мабуть також дуже тяжкою 
внутрішньою ситуацією, тобто відродженням 
Націоналізмів в національних республіках, з якими не 
може дати собі ради комуно-московський окупант. 

Тому й ми, які с частинкою великого українського 
Народу, повинні також в новому 1978-му році виявити як-
иайбільше ІНІЦІАТИВИ, розвинути великі акції в обороні 
українських борців за свободу, стати співучасниками тієї 

.боротьби, яка у страшних умовннах ведеться на 
^Батьківщині. Наша внутрішня єдність і солідарність дуже 
..допоможе використати доступні нам засоби для таких 
,оборонно-допомогових акцій. Сотні тисяч листів повинен 
одержати від українців ЗСА президент Джіммі Картер, 
лкніі оборону людських прав включив у свою офіційну 
політику, на оборону вже ув'язнених і тих, кого ще 
плянують судити комуно-московські імперіялісти. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДГГЕИ. 

Панас Феденко 

ДАЙ, БОЖЕ, ВИТРИМАТИ 
ДУМКИ НА НОВИЙ РІК 
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Само собою, сам„евро-

комунізм" слід також оці-
нюватн як факт позитив-
ний. бо він хоч нерішучо і 
навіть проти волі провіднн-
ків, розхитує монолітність, 
одностайність і̂ рмуністич-
ного руху в світі. Ми, однак 
бачили позицію Тіта проти 
Москви, чуємо, як китайсь-
кі комуністи міцно крити-
кують московських „чер-
воних царів", однак всі 
компартії „одним миром 
мазані": ленінізм в теорії і в 
практиці лишається у всіх 
компартій дороговказом. 
3. Нова конституція СССР 

Сталінська конституція 
1936 p., яку написав 
Міколай Бухарін (1938 
закатований), діяла в 
СССР. Критик режиму 
Гелій Снєгірьов назвав цю 
конституцію брехнею і за це 
попав v руки виконавців 
„найдемократичнішої кон-
ституціГ. 

В обох конституціях на-
писано про соціялізм, який 
будується „всенародні". Н. 
Хрущов обіцяв у своїх 
промовах, що під владою 
компартії вже створено со-
ціялізм і будується кому-
мунізм, мовляв, року 1980 
людність СССР житиме в 
комунізмі і тоді люди пра-
цюватимуть згідно з своь 
ми здібностями, а предмети 
споживання будуть діста-
вати по їх потребах... 

Пропаганда мас свою 
силу й вплив на людей. 
Мільйони разів повторені 
слова про „СОЦІАЛІСТИЧНІ 
держави" під владою ком-
партій привели до того, що 
в вільному світі пишуть і го-
ворять: ,,Соціялістична 
Альбанія, Румунія, Угор-
щина" і т. д А вже про 
СССР нічого й казати! 
Навіть в українській пресі 
на чужині доводиться чита-
ти слова, мовляв, в СССР 
створено „соціялізм". 

Дехто на доказ цього зга-
дус, що в СССР немає капі-
талістів, а коли так, то, 
значить, там діє соціялістн-
чний лад... 

Щоб баламутство не 
ширилось, треба згадати, в' 
чім бачили теоретики'соці-
ялізму суть капіталізму. 
Карл Маркс у першому 
томі свого „Капіталу" 
багато місця уділив 
виясненню нагромадження 
багатства власників фаб-
рик, земель і фінансів (капі-
талістів). Він виводить прн-
бутки підприємців із непла-
ченої праці трудящого 
люду: вони одержують від 
капіталіста в формі плати 
менше, ніж дають підпри-
ємцеві своєю роботою. Ця 
надвартість (додаткова 
цінність) в основі збага-
чення підприємців. Маркс 
назвав це в німецькій мові 
- Mehrwert, — англійсь-

кою мовою —Surplus value. 
Критики капіталізму 

виходили з моральних 
принципів, бо вважали 
несправедливим прнсвоєн-
ня неоплаченої праці інших 
людей капіталістами. 
Французький спеціяліст 
Прудон (1809-1865) називав 
це просто „злодійством (1е 
vol). 

В „Капіталі" Маркса 
повно обвинувачень проти 
нсморальности капіталіс-
тичної системи: мовляв, 
коли є надія на 300 процен-
тів доходу, то „немає в світі 
такого злочину, перед яким 
спинився б капітал"... Цей 
етичний напрям в оцінці 
капіталістичної системи 
знайдете і в працях 
основників українського 
соціялістичного руху: у 
Мих. Драгоманова, Івана 
Франка, Мих. Павлика, 
Сергія Подолинського, 
Миколи Зібера та інших. 

З цієї позиції треба вняс-
няти й устрій, створений 
большевицькою партією 
від кінця 1917 р. в Росії і 
пізніше поширений на інші 
країни. Оборонці тієї 

системи (а є такі й серед 
українських емігрантів) ка-
жуть, що під диктатурою 
комуністів створено (чи 
твориться) соціялізм, бо 
там немає осіб, які самі, зо-
крема, володіють проми-
словими чи фінансовими 
підприємствами (банками). 
Це вияснення зовсім недо-
статнє. Бо головна річ у 
тому, хто, які люди в краЬ 
нах під диктатурою комуні-
стичних партій користа-
ються додатковою вартіс-
тю (Surplus value), яку ви-
творюють труднощі своєю 
неоплаченою працею. 1 
виходить наяв, що в кому-
но-диктаторських країнах є 
така верства, що живе „ща-
сливо й весело" коштом 
широкої народної маси, яка 
своєю працею забезпечує 
добробут тієї „нової кляси". 

Комуністична бюрокра-
тія, всі ті „начальники", 
пригінчі, що тиснуть на під-
леглих ,,трудяг", щоб 
працювали за мізерну оп-
лату, — ото панівна 
верства, колективний 
капіталіст. 

Поет Руданський писав, 
Jitk на' Україні за його часу, 
— одні „в землі риються, 
другі — потом їх тільки ми-
ються"... Цей лад панує по 
всіх країнах під диктату-
рою комуністів, і його має-
мо повне право ' називати" 
гіршим виданням капітал h– 
му. 

Комуністичні уряди пс-
рейняли з високо-індустрі-
ялізованих країн техніку, 
але суспільний і політичний 
устрій країн під пануваи-
ням нової кляси реакцій^ 
ний: робітник на фабриці і 
хлібороб на селі безправний 

супроти поліційного ana– 
рату, він не мас можливос-
ти домагатися поліпшення 
свого убогого життя. 
Народні маси в диктатор-
ських країнах стоять на 
рівні кріпаків супроти 
шляхти, що в старовину 
називали своїх підданих -
misera contribuens plebs" 
(чернь, що платить подат-
ки). 

4. Основна проблема 
Політичні емігранти -

росіяни, поляки, чехи -
люди літератури й публіци-
тики - видали спільно в 1977 
році проголошення в справі 
українській. Цим зроблено 
пролом у мурі замовчуван-
ня української справи, яке 

Гаврило Гордієнко 

„ЛЕТ ОРЛІВ' 
Так називається книга: 

Right of Eagles. The story of 
the American Kosciuszko 
Squadron in the Polish-Rus– 
sian War 1919-1920, by 
Rovert F. Karolevitz and 
Ross S. Fenn. Published by 
Brevet Press, inc. 1974. Sioux 
Falls, South Dacota 57102. 

Ця книга мусить заціка-
вити українського читача, 
бо вона в великій мірі опо-

бачимо в політичних колах 
Европи й Америки. До дея-
кої міри вина за те замов-
чування падає на ті органи 
української преси на емі-
г рації, що часто висту-
пають з твердженнями 
сумнівними, для пропаган-
ди, щоб збудити ентузіязм і 
надії у оспалих земляків. 
Однак чужинців нам не 
треба агітувати: вони ша-
нують інформацію, осно-
вану на фактах. 

В проголошенні в справі 
українській висловлено 
симпатію до народу, що 
зазнав чи не найбільше лиха 
від накинутого йому 
комуністичного режиму, 
який прямує перетворити 
Україну в географічне 
поняття, без національного 
змісту. Втому проголошен-
ні є слова, що українці 
мають право на самостій-
ність, якщо того забажа-
ють. 

Мені приходить на дум-
ку перепис людности з року 
1970. Перепис показав ве-
ликі зміни в національному 
складі населення України; 
хоч українці творять коло 
трьох четвертих людности, 
але дуже виросло число на-
селення України російської 
національності!: більше ях 
199fr. Цей приріст можна 
пояснити тільки політикою 
,,перемішування", яку 
радив Ленін. Москва поси-
лас в Україну своїх людей, а 
з України висилає за Урал і 
в інші республіки українців: 
то називається ,,обмін 
кадрами". 

Про наплив чужої 
людности в Україну писав 
свого часу Мих. Драгома-
нов у книжці, виданій 1877 
р. в Липську (Jlaflrmir;"Hi–1' 
меччнна): „Як наша земля 
стала не наша". Москва 
зменшує число українців 
під комуністичним режи-
мом також через вимордо-
вання голодом: роки 1922, 
1933 і 1946 далися в тямку 
нашому народові, бо заги-
нули „без ножа" мільйони 
української людности. 

Не знаємо, що принесе 
перепис людности СССР, 
який має відбутися 1980 
року. Народовбивство і де-
націоналізація, накидання 
нашому народові мови 
„старшого брата" - це 
велика небезпека. Тому 
кінчаю ці міркування сло-
вами-кличем, що був в 
ужитку українців-полоне-
них в Австро-Угорщині та в 
Німеччині за Першої світо-
вої війни 1914-1918 р. Вта-
борах полонених де були 
зібрані українці, для яких 
діячі Союзу Визволення Ук-
раїни провадили освітну ро-
боту, було звичайне тіриві-
тання: „Дай Боже, витри-
мати"! 

(Кінець) 

відає про події в Україні в 
критичний час визвольної 
боротьби українського 
народу в роках 19197 20. 

Т о м у , що' в книзі 
оповідається про амернкан-
ських летунів на службі 
Польщі, книга стає цікаві-
шою для українських 
читачів в Америці. 

Після закінчення Першої 
світової війни перемир'ям 
11-го листопада 1918 року в 
польській військовій місії в 
Парижі з'вилися молоді 
американські старшнни-
летуни як Купер, Фонтле-
рой, Корсі, Кравфорд та 
інші й виявили бажання 
послужити Польщі, як 
воєнні летуни. 

В книзі зазначається, що 
ініціятива до цього походи-
ла від Купера, хоч далі в 
тексті можна подибати 
натяки на те, що ініціятива 
пішла від голови польської 
військової місії ген. Розва-
довського. 

Постійно й багато разів у 
книзі підкреслюється, що 
ані один із зголошених 
американських летунів не 
мав нічого з польським по-
ходженням, всі вони були 
американці не польського 
походження. 

Вступали вони на службу 
польському воєнному ле-
тунству на рівних умовах з 
польськими старшинами 
тих самих ранг, без ніяких 
інших привілеїв. Творять 
вони окрему ескардрилью 
імени Косцюшка із санти-
менту і в пошані польсько-
му національному героєві, 
який добровільно приймав 
участь у американській виз-
вольній війні проти Англії 

Перед виїздом амернкан-
ських летунів з Парижа до 
Польщі їх попрощали 
польський прем'єр 11адс-
ревскі й полковник Герри 
Гавленд, американський 
військовий аташе при пол ь-
ській владі. 

Американські урядові 
чинники повністю сприяли 
своїм добровольцям до 
Польщі, бо вийнятково 
позвіл ьнювали їх з 
американської армії, допо-
могли їм нелегально .^чо-
,інусь нелегально?!), nepejxa– 
ти через окуповану Німс^-
чину, то в складі персоналу 
Американського Червоно-
го Хреста, то часом у складі 
допомогових місій Гувера. 

По прибуттю їх до 
Польщі, їх убрали в 
польські уніформи, включ-
но з шапками-рогатівками. 
3̂  кожним старшиною був 
підписаний контракт на 
шість місяців. Контракт був 
у двох мовах, польській і 
англійській. 

В палаці Бельведері їх 
особисто привітав маршал 
Пілсудський. Саме перша 
група американських доб-
ровольців летунів була не-
велика, всього семеро душ, 
тому їхня наявність мала 
більш політичне значення, 
ніж воєнне. Пізніше прибу-
валн ще додатково добро-
вольці, яких вербував у ЗСА 
один банкир. 

Додатково прибуло ще 
трьох Летунів і всі вони де-
сятеро прибули І8-го 
жовтня 1919 р. до Львова й 
отаборилися на Левандівці. 

До їхньої диспозиції були 
літаки, переважно німецькі, 
які німці впорядку залнши-
ли на складах на Шлезьку. 
Частинно австрійські 
літаки й дещо італійських. 

Технічний персонал був 
переважно польський. При 
ескадрильї імена Косшош-
ка час від часу бували при-
ділені й польські старшини 
летуни. Американські лету-
ни були свято переконані, 
що вони . воюють проти 
большевиків, хоч до noxo– 
ду на Київ їм не доводилося 
воювати проти большеви-
ків, себто під термінологі-
єю „большевиків" попали й 
українські війська. 

Книга дуже цікава й нема 
можливості! всю її псрека-
зувати. Лиш зверну увагу, 
що наявність американців 
(себто громадян ЗСА!) у 
польському летунстві була 
відома й большевикам й на 
голови деяких із них була 
розписана грошева naropo– 
да аж одим мільйон 
карбованців за живого, чи 
мертвого американського 
летуна Фонтлероя. 

Деякі з американських v 
летунів попали в совєтський 
полон і там сховалися під 
інші прізвища (американсь-
кі, але не свої!). Чому така 
велика увага була до них?! 
Напевне тому, що скидаю-
чи бомби занадто не 
придивлялися до об'єктів, 
на які кидали бомби й часто 
були випадки жертв серед 
цивільного населення. Як 
наприклад, в селі Старосіл-
лі, Луцького повіту селяни 
пиляли колоду на дошки, 
надлетів літак, може якраз 
з американським пілотом, і 
кинув бомбу, якою і був 
убитий один із селян, що 
різали дерево. (Цього в 
книзі нема!) 

Американські летуни 
приймали участь у повітря-
ній розвідці, в киданні 
бомб, в розстрілюванні 
потягів, воєнних обозів і 
війська на землі. З закінчен-
ням війни у жовтні 1920 
року американські летуни 
були д е м о б і л і з о в а н і . 
Одержали воєнні нагороди, 
включно з орденом „Вірту-
ті мілітарі". 

Три американські пілоти 
загинули й поховані вони у 
Львові на цвинтарі „06-

.Іроньцуф Львова". На їхніх 
, могилах був гарний пам'ят-

ник, який тепер напів зруй-
і^нований. Просто із-за н'сд-

бальства, бо вже ніхто за 
ним не доглядає. 

Повторюю,^ що книга 
дуже цікава й її треба знати 
нашим історикам модерної 
історії України. Авторів 
треба подивляти, бо вони за 
десять літ праці зібрали 
масу матеріялів, як що-
денники,' вирізки з преси, 
численні фотографії, nepe– 
вели опитування ще живих 
свідків. 

Книга видана люксусово, 
на гарному папері, з числен-
ними ілюстраціями, чорно-
білими й кольоровими. Цих 
американських пілотів по-
тягло до пригод, бож з 
Польщею вони нічого спі-
льного не мали. А такий 
пілот" із них, як Купер, 
пізніше став одним із слав-
них зірок-чоловіків у Голі-
вудських фільмах. Тому й 
книга про „Лет орлів" чита-
сться, як пригодницький 

1ТВФ-

ГОЛОС ЧИТАЧА 
НАШІ РІЗДВЯНІ 
ПЕРЕЖИВАННЯ 

В одній американській 
газеті репортер описав, як 
святкували Різдво в давннх 
часах, що. запам'ятали 
найстарші люди? 

Якби український penop– 
тер обійшов наших най-
старших людей і випитав їх, 
як вони святкували Різдво в 
різних часах, під різною 
владою, в різних місцевос-
тях, у різних обставинах: на 
волі, в тюрмі, на засланні, в 
концентраках, на'Сибірі чи 
Казахстані, на різних фрон-
тах, у ворожих полках, у 
різних країнах світу - то це 
був би дуже цікавий 
матеріял, навіть для 
окремої книжки! 

Я мав нагоду святкувати 
Різдво і за небіжки Австрії, і 
під російським царем 
Миколою 11 в 1915 p.. в 
Західньо-Українській 
Народній Республіці в 1919 
р. і в Україні в 1920 p., і під 
Польщею, під німецькою 
окупацією у Кракові і 
Львові, в Німеччині, в 
Австралії, в Америці і в 
Канаді, і кожне Різдво 
виглядало якось інакше. 

Дуже багато з наших 
людей „святкували" Різд-
во в тюрмах і концентра-
ках, на засланнях, серед 
дуже несприятливих обста-
вин, очікуючи присуду 
смерти... 

Моє покоління, з початку 
20-го століття, переживало 
дві світові війни, революції, 
часи української держав-
ности, різні ворожі окупа-
ції, ворожі переслідування, 
бомбардування, розстріли 
наших людей, шибениці -
словом великі трагедії. 

Не знаю, чи якесь наше 
покоління перед тим 
переживало або пережива-
тиме щось подібного? 

У наших різдвяних пое-
зіях віддзеркалилися деякі 
моменти, як туга за рідним 
Різдвом на чужині, тюремні 
переживання, повстанське 
Різдво в УПА, але ще 
багато не використаних пе-
реживань, які треба cnnca– 
ти на вічну пам'ятку, як ми 
зустрічали Різдво в різних 
обставинахЧ'Країнах;^",-

Дешо-вже- описано v в 
наших газетах і журналах, у 
регіональних збірниках, у 
споминах, що появилися 
окремими виданнями, 
одначе варт зібрати їх 
разом і видати окремою 
книжкою. Це буде дуже 
цікава лектура, що знайде 
свого читача. Зокрема 
цікаві описи, як виглядало 
Різдво в Українській 
Державі, перше Різдво в 
Америці, Канаді, Аргенти-
і, Бразилії, Венесуелі, Авс-
тралії, Новій Зеландії, на 
Сибірі, Казахстані і т. д. 

Хто ще не написав таких 
споминів, нехай напише і 
пришле до наших газет. 
Хто збере різдвяні споми-
ни й видасть їх окремою 
книжкою - напевно знайде 
вдячних читачів, а його 
труд оплатиться. Тільки 
треба знайти якесь наше ви-
давннцтво, щоб цей задум 
здійснило. 

Іван Дурбак 

Трой. Н. Й. 
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Ось перед нами солідна книжка Андрея Нікитіна п. з. 
„Квітка папороті" - Москва, 1972 р. Автор книжки, 
журналіст-археолог, виїхав з Москви на Північ, щоб 
своїми очима побачити ще деякі вцілілі пам'ятники 
культури. Найперше він потрапляє у велике місто Вологду 

"та йде оглянути залишки старих соборів та церков. 
Відвідавши місцевий музей, він, з дозволу адміністрації та 
в супроводі працівника музею, пішов оглянути старовинну 
дзвінницю. що прилягала до бувшого архисрейського 
дому, і тут несподівано став свідком варварського 
нищення колосальної книгозбірні. 

Та даймо тут слово самому авторові: „Увійшовши в 
простору залю під дзвінницею, ми здивовані спинились. 
Перед нами на цементовій долівці в безпорядочних купах 
Нагромаджені були старі книги. Вони були в темно 

'коричнявих шкіряних оправах, з жовтими і червоними 
обрізами 18 віку. Інші оправлені в жовтий, подібний до 
старої кости, пергамен, по якому де-не-де зберігалось 

.золоте тиснення: книжки з застіжками, зав'язками, з 

..червоними заголовними літерами, з заставками, віньєт-, 
камн. Гравюрами, мапамн 

Я відкрив першу, що трапилась, і прочитав на титуль-
. йому листі: „Чудеса міста Риму. Опис церков, різних 

місцевостей і важливих пам'яток святого Міста Риму... 
Рим, 1686 р.и Це був розкішний путівник 17 віку з безліччю 
малюнків і ґравюр, з описом пам'ятників мистецтва, 

"державної, античної і церковної історії, зі списком пап, 
французьких королів, з попередженням від волоцюг та 
розбійників, з закликами до пожертв на церкви та 
манастирі, з описами процесій і святкувань... Гарненькі 
волгожанкн в чорних халатиках, - продовжує далі автор, 

— звідкись то з бічних дверей виносили нові наруччя книг і 
скидали їх вниз під сходи. 

— Пощо ж так безжалісно?! — закричали ми при виді 
чергової носіїхи. 
- А пощо ж їх жаліти? Всеодно ще сьогодні їх на утиль 
завезуть! - відповіла вона байдуже і пішла за новим 
оберемком. 
Ми завмерли... 
ДзвінниЦя прилягала до стіни архисрейського двору. За 

стіною знаходились фонди Вологодської обласної біб-
ліотеки. На довгих, збитих з дощок стелажах зберігалась 
багатюща збірка дивних раритетів. Тут стояли книжки на 
слов'янській, латинській, грецькій, арабській, коптській та 
ще невідомо на яких мовах. Скарби 16 і 17 віків. Твори 
Отців Церкви і французькі романи, Ксенофонт і Гомер, 
словники всіх живих і мертвих мов, рідкісні журнали і 
першодруки, альбоми ґравюр, томи судових процесів, 
атласи географічні, ботанічні, анатомічні, нумізматичні, 
збірники папських буль і наукові розвідки... 

Кожна друга з цих книг була неоцінимим музейним 
експонатом, бібліографічною рідкістю". (Нікитін. Квітка 
папороті стор. 40). 

І далі автор дає пояснення походження цих великих 
ціннощів. „Судячи по печаткам власників, по екслібрісам, 
по надписам, обласна бібліотека забрала в свої фонди 
біліотеки гімназій, семінарії, консисторії, дворянського 
клюбу, єпархіальних шкіл, Архисрейського дому (в 
оригіналі з вел. літери о. С. Г.), багато приватних 
бібліотек, якими славилась колись Вологда, врешті збірки 
зі зруйнованих дворянських садиб". 

Якщо ж прийняти до уваги, що на Вологодській 
архиєрейській катедрі і на вікарних катедрах в різні часи 
було кілька виходців з України, що одержали освіту в 
Київській Духовній Академії, то ясним стає походження 
цих книжкових багатств. Імена єпископів, як Іринсй 
Братанович, Феофілакт Слонецький, Феодосій Шапова-
ленко, Лука Конашевич, Феодосій Голосницький, Пахо-
мій Симанський говорять самі за себе. Побували на цій 
катедрі і вчені греки, вчені білоруси та були визначні 
постаті і з росіян, як відомий історик CBreHifî EonxoBHTH– 
нов та Інокентій Борисов. Зрештою, Вологда та сусідня 
Перм,в порівнянні з Сибіром, саме і були тими справді „не 
столь віддаленими місцями", куди царська влада висилала 

з України і з Польщі всіх для неї менш небезпечних та 
нельояльних. Після насильного навернення на православ'я 
в 1839 p., кілька греко-католицьких духовийків, разом зі 
своїми родинами, та немало і вірних були вислані у 
Вологодську губернію на найнижчі церковні становища. 
Не бракувало там і поляків, які туди були заслані після 
невдалих двох повстань. 

Розповідь Нікитіна про варварське знищення такого 
багатого і різноманітного книгосховища викликає оправ-
дане огірчення в читача, і Нікитін, з міркувань скорше 
цензурних, намагається применшити цей злочин та 
пояснити його прикрою випадковістю: „Хтось, каже він, 
— я до цього часу не знаю хто — не то видав наказ, не то не 
зрозумів виданого наказу про ліквідацію фондів обласних, 
районних і музейних бібліотек. Наслідки були жахливі. В 
утиль, в утиль, в утиль, тобто на сирівець, на перерібку — 
разом з баньками з-під консервів, металоломом, ган-
чір'ям, зношеними черевиками вкидалися і книги, кожна з , 
яких могла виявитися єдиним вцілілим примірником 
рідкого видання". 

Далі автор оповідає, що зі своїм принагідним товари-
шем вихопили кільканадцять старовинних книжок, а сам 
автор з тягарівки ще одну гарно оправлену книжку, що 
виявилася власноручним рукописом „відомого і шанова-
ного в Европі Швейцарського філософа і богослова 18 
століття Йогана Каспера Лафатера". (стор. 40) Та де б не 
пішов по Вологді цей турист з Москви, скрізь він знаходив 
руїну та злочинне, диявольське знищення. 

Відвідав він також значно менше місто Каргополь. Це 
місто в минулому славилося величавими церквами, що 
дивували людей не тільки своєю імпозатністю, але й 
оригінальним стилем північної архітектури. Автор з 
відчутим жалем, наскільки це дозволяли йому підсовєтські 
обставини, стверджує, що всі Каргопольські церкви 
використовувались вже не по призначенню. 

Та ось підімо разом з автором до однієї з церков, яку він 
називає Воскресенською: „У Воскресенській церкві склад. 
При вході стояла понура і худа кляча, впряжена до воза (в 
тєлєгу). Два вантажники виносили з дверей фанерні скрині 
і ставили їх на фіру. За працею доглядала літня жінка в 
синьому халаті, вдягненому на ватну куртку. Я попросив в 
неї дозволу увійти до середини. 

- А нема чого там дивитися, - відповіла вона байдуже. 

— Склад — він і є склад. Може, і було дещо раніше, 
тільки я вже не застала. Ось воно, камінь один... 
Дійсно, з дверей видно було лише голі нефарбовані 

обдерті стіни з навислим павутинням..." Бачучи моє 
огірчення жінка порадила мені: 

- Ви краще в музей підіть. Там у нас вся старовина. Ну, і 
на дзвінницю пускають, якщо попросити. А музей - ось 
він впоруч з дзвінницею..." (стор. 60) 

Разом з сатанинським нищенням церков, нищилися і 
наявні в них бібліотеки, архіви, утвар та безліч старовнн-
них ікон, що переважно були справжніми шедеврами 
іконописного мистецтва. Часто такі ікони чи інші пред-
мети з церковної утварі своєю давністю сягали в 12, а то 
навіть і в 11 століття. 

Про постійне й неослабне нищення церков, а разом з 
ними і всієї церковної утварі, читаємо в іншого совет-
ського письменника, Володимира Солоухіна, в його 
майже автобіографічних записках колекціонера, яким він 
дав назву: „Чорні дошки". Видання - Совєтський 
письменник. Москва, 1969 р. 

Автор походить з родини колгоспників Володнмнрської 
области. Відбув армію, скінчив університет і зробив 
помітну журналістичну і письменницьку кар'єру. Працю-
ючи журналістом в Москві, він випадково в одного 
артнета-маляра побачив силу старовинних ікон, якими 
дуже зацікавився. Після того, як артист-маляр в кілька-
годинному викладі впровадив його в тайни відкривання 
глибокої старовини та недосл ідженої минувшини, що була 
прихована на цих старих іконах, Солоухін сам запалився 
ідеєю колекціонерства древніх ікон. В часі своїх відпусток 
він почав об'їзджати всі довколишні села, де колись були 
церкви чи каплиці, після насильної ліквідації яких у 
віруючих людей могли зберегтися речі церковного 
ужнтковання: ікони, євхаристичний посуд, книжки, архівні 
записи. X . 

(Продовження буд^Г" 
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4.2 . СВОБОДА, СЕРЕДА. 4-го СІЧНЯ 1978 і 

ПРОТОКОЛ 
НАРАД РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ 

ГОЛОВНОГО УРЯДУ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
яке відбулося в днях 23-го до 27-го травня 1977 року 

на Союзів ці в Кергонксон, Н. Й. 

(4) 
ЗВІТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА 

Д-РА ІВАНА ФЛИСА s 

Заключення 

Аналіза фінансового зіставлення та всіх інших зві-
тів показує, що Український Народний Союз фінансово 
зростав. Наш новий союзовий будинок б вповні вннаймле-
ний і ми надіємося, що це нам принесе не тільки фі-
нансову користь, але теж дасть вам певного роду гор-
дість та високе моральне задоволення. 

Наші недоліки показує одначе інша сторінка. Мн 
вже третій рік підряд тратимо членів. Наші втрати про-
тягом цих трьох років виглядають так: 

1974 рік 
1975 ” 
1976 ” 

- 653 
- 957 
- 383 

Чи втрати у роках 1977, 1978 та в наступних, nepe– 
міняться у чотврнчисельні? 

Ми не сміємо до того допустити! Тому ми не сміємо 
попадати в апатію та приймати річний ?АЯАПЯД здобутків 
нових членів за нормальне явище! 

Мн мусимо перестати нарікати на сучасну економіч-
ну ситуацію і на сучасні суспільні та всегромадські від-
носинв! 

Громадська праця ніколи не була легкою. Наші лред-
кн мали ті самі, або може н ще гірші перешкоди в органі-
зуванні нових членів! їхня яяДюттгя ідея — це була по-
свята громадській праці, прикмета, що її не кожний з вас 
мас та відчуває потребу її мати. 

Ми любимо говорити, що наші попередннки-предкн 
жили „у старих, добрих часах". Фактично ми живемо „у 
добрих часах". Добре подумавши, мн приходимо до nepe– 
конання, що якраз ми живемо у найкращій добі, яка ко-
линебудь існувала! Все, чого вимагає наша ситуація, це 
присвятитися ідеї, бути гордим своєю ідеєю і радіти до-
сягненнями та ростом нашої організації! Мн мусимо пс-
ставитн собі ціль та ідею і в їх напрямку безперервно іти! 
Ми не сміємо тратити здібних, професійних організаторів, 
яких мають інші товариства, і тим ми зупинимо наші 
невдачі. А якщо так уже ̂ ганеться,”мн мусимо звернутися 
до наших секретарів та інших активних членів УкраШсь-
кого Народного Союзу, щоб вони в той критичний час 
нам допомогли. Вони покажуться не менше тддяиимтг, 
чим їх попередники! Але перш усього ми мусимо позбу-
тнся тих обставин, які спричиняють їх незадоволення, які 
часом виглядають їм неповагою до їх почуттів та стрем-
лінь! Наші секретарі були, є, і будуть нашим найбільшим 
маєтком! І тому ми мусимо докласти всіх зусиль, щоб Іх-
ню працю полегшити,' зробити її більше вдячною і оцД-
нити її. Тільки наші секретарі можуть зупинити постійні 
річні втрати у числах наших членів. Але ми мусимо їм 
дати не тільки моральну підтримку, ми мусимо дати їм 
поміч у таких важких невідрадннх хвилинах! І я певний, 
що ми досягнемо і дійдемо до тої ідеї, на якій побудовані 
наші стремління — зріст Українського Народного Союзу. 

Заступник головного предсідннка д-р Іван Флис до 
свого писаного звіту додав: Пані і Панове! Від себе я 
хочу всіх вас перепросити, що я так пізно подав вам свій 
звіт з моєї ділянки праці для УНСоюзу. Склалося так, що 
я не мав часу його скорше написати і видрукувати. Я 
щойно вчора його написав і видрукував. То є трохи ко-
рнсне для мене і для вас Для мене тому, що ви пізно 
отримали і не знаєте, що в тому звіті є, а для пана Со-
хана, бо він мусів би його передрукувати, посвячувати 
свій труд і видавати гроші на передрук. Більше не маю 
нічого до свого звіту додати. 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО ДИРЕКТОРА ДЛЯ КАНАДИ 
СЕНАТОРА ПАВЛА ЮЗІІКА 

У НСоюз у Канаді не має 
багато чим похвалитися в 
минулому році Це можна 
було передбачити. Причини 
повторяли всі урядовці й 
радні з Канади, так як я, 
кожного року, але їх легко-
важилося. Треба пам'ятати, 
що Канада й обставини в 
Канаді значно відмінні від 
ЗСА і від обставин у ЗСА. 
Життя й наставлення укра-
їнців у Канаді є відмінні від 
українців у ЗСА. Прнстосу-
вати американські способи 
в Канаді і провадити адт-
ністрацію й працю внключ-
но від централі в ЗСА на-
трапляс на великі труд-
ношД й невдачі, що доказує 
досвід. 

Повторяю: щобн мати успіхи тепер у Канаді, треба 
провадити всебічну працю від центру в Канаді. Для цьо-
го потрібно в Канаді:^ 

1. Канцелярію з управителем; 
2. Обласних організаторів — одного на Сході, а дру-

гого на Заході; 
3. Власних фондів; 
4. Ілюстрованого Альманаху УНСоюзу в Канаді; 
5. Союзового Дому. 
Треба мати на увазі, що приходи з асекураційних 

фондів УНС. у Канаді є великі. Надвишка по виплаченні 
всіх видатків річно виносить поверх 300,000 дол. Ця над-
вишка повинна належити до українців Канади і повинна 
бути використана для провадження ширшої і кращої сою-
зової праці в Канаді. Розумію, що тепер буде канцелярія 
в Торонті. Вже давно час на неї. 

Деякі провідники УНСоюзу в ЗСА говорять, що ЗСА 
багато зробили для українців Канади. Не дуже багато. 
Всі Канадські приходи йдуть до ЗСА, а з тих 300,000 дол. 
річно дістаємо дуже, дуже мало. Отже американські укра-
їнці дістають великі корнеті з наших заробітків у Канаді, 
і не роблять нам ніякої ласки. Що важне, це співпраця 
для добра українського народу. 

Додаток до звіту головного директора для Канади 
сенатора Павла Юзнка, який подав в його заступстві го-
лова Контрольної Комісії мґр Іван Геврнк: 

Сенатор Павло Юзик, виїжджаючи ва сесію асамблеї 
НАТО до Европв, написав листа до Головної Канцелярії 
на руки головного секретаря Володимира Сохана, в яко-
му уповажянв мене, щобв я репрезентував його на цих 
нарадах. Ви маєте його друкований звіт, до якого просив 

мене сенатор Юзик додати таке: В порозумінні з головою 
Канадського Представництва Екзекутива УНСоюзу від-
криває Канадську Канцелярію, яка буде приміщуватися 
під такою адресою: Юкреиісн Нешенел Асошісйшен, Ка-
надісн Офіс, 2323 Блюр Ст., Вест, Торонто, Онт. Вже в 
закуплене потрібне устаткування, на днях буде залуче-
ннй телефон. Офіційне відкриття Канцелярії повинно аід-
бутися, коли приїде голова Канадського Представництва 
сенатор Павло Юзик. Я думаю, що ця мрія, за яку Ка-
надське Представництво змагалося на протязі останніх 
8 років, стане дійсністю вже в найближчих днях. Маючи 
Канцелярію, треба буде взятися до праці і то працювати 
в тому напрямі, щоби збільшити наше членство в Кана-
ді і тоді прийти з дальшими вимогами, які буде ставити 
Канада. 

Зніт заступниці головного 
ііредсіднмка Марії Душник 

The efforts of UNA wo– 
men,4 members and friends 
brought about the realiza– 
tion of the Lesia Ukrainka 
statue project in 1976, the 
year of the American Bicen– 
tennial and the Centenenial 
Settlement in the USA. The 
statue bust of Ukraine's 
foremost poetess by sculp– 
tor Mykhailo Chereshniow– 
sky stands on a knoll at So– 
yuzivka opposite Taras 
Shevchenko, greeting visi– 
tors on their way to the 
main house, with Lesia on 
the right and Taras on the 
left. A welcome addition to 
the Ukrainian American 
cultural scene, and to all in– 
volved our thanks and appreciation. (Details later.) 

Organizationally, UNA women contributed to the UNA'S 
growth with 21 of them organizing 10 or more members. 
Membership in the Champions' Club includes A. Haras, first 
place, with 36 members; K. Steciuk„ 2nd with 34, and M. 
Makar 3rd, with 32, followed by H. Olek, with 31, and T. 
Moroz with 29. UNA Builders included O. Donlycka with 23, 
1. Fuga 20, M. Kulchytska 14, J. Demchuk, M. Hnatiuk and 
A. Yaworska, each 13; D. Orichowska and M. Dushnyck, 12 
each; A. Remick, M. Lesawyer, S. Kozak-Orichowska, 1. 
Oliynyk and v . Bank, each 11; and E. Gordon, O. Kara– 
chewska and M. Scibelo 10 each. There were many others 
who organized less than ten members. Especially heartening 
was the entry of newcomer Maria Makar to the Champions' 
Club, and that of youthful irene Fuga in the Builders' Club. 

in addition to organizing 12 members in 1976, this officer's 
other organizational activities consisted of participating in all 
New York District Committee meetings and repre– 
senting the UNA at meetings of the Pittsburgh, Wilkes Barre, 
Shamokin, New Haven, Buffalo aod Woonsocket districts. 
(Reports were submitted of all meetings attended to "The 
Weekly.") 

Many suggestions for the development of their "Soyuz" 
and its image were offered at these grass roots meetings -
need for more policies, senior citizens' home, reducing con– 
vention costs, need for organizing manual, longer Term poli– 
cies, increased attendance by branch officers and members at 
district and local meetings, centralizing branches, need for 
UNA troubleshooter, etc. Also desired was a spirit of fratcr– 
nalism, upon which the UNA was founded and which must 
never be forgotten. 

This officer has prepared an article on the UNA to reach 
members of our leading women's organizations. We believe it 
is a potential avenue for organizing more women into the 
UNA, which our women organizers should pursue in their 
contacts with other organizations. 

As UNA vice President, 1 attended UNA executive com– 
mittee meetings during the year. 

At the Labor Day weekend represented the UNA at the 
swimming meet and the tennis tournament at Soyuzivka, par– 
ticipating ip the. opening and closing ceremonies, presenting 
prizes, meeting young people, etc.; donated her annual 
-Sportsmanship trophy to a young tennis player. With the 
popular tennis camp run by Zenon Snylyk and George Saw– 
chak, there has been an increase of young tennis competitors; 
also more swimmers are registering. Through sports, many 
young people can be signed as UNA members and brought in– 
to the Ukrainian American community more actively. 

This officer represented the UNA at the banquet honoring 
Patriarch Slipyj, held at the American Hotel in New York 
City, and attended a luncheon for him at the UNA head-
quarters. 

This officer was UNA delegate to the UCCA Congress; was 
named to its national council and serves on its external affairs 
committee. 

Was elected First vice President of the New York Fraternal 
Congress. 

At Ukrainian independence Day UCCA program in Hemp-
stead, N.Y., recited Bohdan Lepky's "The 359." Served on 
arrangements committee for Captive Nations Week on 
Liberty island, New York City. 

Re Human Rights, was main speaker at Estonian women's 
program in New York City and also arranged for appearance 
of "Promin" Chorus of St. George Academy. Our participa– 
tion was received very warmly. Working now on getting peti– 
tions for dissidents signed. Attended UNA reception in Wash– 
ington,D.C. 

Re Bicentennial, served as vice chairman of the NYC Bicen– 
tennial Committee; invited guests to opening of its Fair and 
was M.C. on opening day; worked on journal, participated in 
parade, Bandurist concert and reception, and final recogni– 
tion dinner. Chairman Flis' committee implemented all 
phases of program projected at the beginning. Worked on 

- UCCA Brooklyn time capsule project. Participated in Wash– 
ington, D.C. Bicen activities. 

Served as M.C. at St. George's Ukrainian Catholic Church 
7th Street Fair and invited guests to attend. 

Participated in "Moloda Dumka" press conference and 
wrote extensive article for "The Weekly" on the group. 

Active in national election campaign and served as Senator 
James L. Bucklye's New York State Ukrainian chairman. 
Was re-elected vice-Chairman of New York Republican Heri– 
tage Groups Council; prepared resolutions and sent them to 
National Republican Heritage Council for its annual conven– 
tion's consideration. 

As Chairman of the UNA Women's Committee will submit 
details re Lesia Ukrainka statue project, as well as my recom– 
mendations. -

Thank you. 

В доповненні до свого друкованого звіту заступниця 
головного предсідннка Марія Душник сказала: 

in 1976 the endeavors of several years culminated with the 
statue of Lesia Ukrainka being erected at Soyuzivka. Mrs. 
lrene Pelenska, head of the World Committee for the Com– 
memoration of the 100th anniversary of the Birth of Lesia 
Ukrainka, had proposed in 1971 that the UNA Women's 
Committee undertake a project to build a statue of Ukraine's 
foremost poetess on the grounds of the UNA resort. The 
work of raising funds continued over the years with the 
cooperation of many of our branches and districts, individual 
members and friends; especially to be mentioned are Mr. and 
Mrs. A. Shumeyko (Kobasniuk Travel Agency), Dr. A Mrs. 
Z. Matkivsky, the UNA Lehigh valley, Montreal, New York 
Sc Philadelphia districts; the late Dr. A. Sanotsky and S. Bar– 
dichewsky, Mrs. A, Hnatiuk, Mr. P. Waszczyszyn, J. Yare– 
ma, W. Pepiuk, A. Yaworsky, M. Nowak and many, many 
others. 

in connection with the commemorative journal, scores of 
ad forms were sent out to branches, organizations and indivi– 
duals. This officer collected S700 worth of ads. 

On September 19, 1977, before an assemblage of 2,000, in– 
cluding the clergy and representatives of Ukr.Amer. Organi– 
zations and Canadian, Prof, isydora Borysova, sister of Lesia 
Ukrainka, unveiled the statue. Afterwards she was besieged 
by a crowd of young people and adults asking for her auto-
graph in the souvenir journal. 

The unveiling program was as follows: singing of the na– 
tional anthems and the invocations, followed by opening and 
greetings by Mary Dushnyck, as Chairman of the UNA Wo– 
men's Committee. Unveiling of statue and sprinkling of 
groifnd with soil from Ukraine by Prof. Borysova, assisted by 
UNA President Joseph Lesawyer and Mrs. Dushnyck, 
accompanied by UNA Women's Committee members and or– 
ganization representatives; blessing of statue by Rev. ivan 
Mak, pastor of local Holy Trinity Ukr. Cath. Church, Rev. 
Dr. Bohdan Woloshyn, very Rev. Protopresbyter Artemy 
Selepyna, head of Consistory of Ukrainian Orthodox Church 
of USA, and Rev. Joseph Lukasewych. Main speaker was Dr. 
Larissa Onyshkeyych, Rutgers University, whose theme was 
"Contemporary Aspects in Lesia Ukrainka's Works" (in Uk– 
rainian). Followed by a recitation of excerpts of L. Ukrain– 
ka's works by ivanna Kononiw in Ukrainian, and a recitation 
of "Contra Spem Spero" by Natalia Chuma in English, a 
group of songs to words of L. Ukrainka by the Girls vocal 
Ensemble, Taras Shevchenko School of Ukrainian Subjects in 
Lachine, Quebec, led by the school director, Tekla Moroz, 
UNA Supreme Advisor, accompanied by guitarist Andriy 
Harasymovych. Anna Haras, UNA Supreme Advisor, served 
as Master of Ceremonies. Benediction. 

Special thanks are due to Mr. Kwas, Mr. Dragan, Dr. Flis 
and Mr. Sochan and the members of the annual meeting ban– 
quet committee for their cooperation and assistance. 

І personally wishfto thank also the other members of the 
UNA Women's Committee, who all cooperated with me in 
this effort: Ulana Diachuk of the Home Office, Anna Hara, 
Tekla Moroz, Anna Chopek and Maria Chuchman. 

The UNA Women's Committee is happy that it contributed 
to making better known the name of Lesia Ukrainka in this 
country and especially at Soyuzivka where thousands of stu– 
dents and young people will view Chereshniowsky's jnonu– 
ment of the great Ukrainian poetess, who with her idealistic 
poetry and fiery drama aroused the downtrodden Ukrainian 
nation to an awareness of its destiny and its endless struggle 
for liberation. 

We hope the efforts of the UNA Women's Committee will 
contribute substantially toward making the name of Lesia 
Ukrainka universally recognized as a major literary figure. 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ВОЛОДИМИРА СОХАНА 

Цей звіт за 1976-ий рік 
в вже моїм 11-нм річним 
звітом члена Головного Ек-
векутявного Комітету. Хоч 
у трьох моїх каденціях змі-
нялнея назви моїх постіп, 
мої обов'язки були впро-
ДОВЖ ВСІХ ЦИХ р КІВ ІДСН-
тичннмн, за виїмком ДО:ІОВ-
нення їх на останній Кон-
веннДі обов'язком ввтет. в-
лятн протоколи усіх засі-
дань Головного Екзекутив-
ного Комітету та Голог.но-
го Уряду. У моїй праці в 
Головній Канцелярії був 
1976-ий рік вже 28-им ро-
ком моєї служби для УІІ-
Союзу та його членства. З 
кожним роком набуваю 
більшого досвіду, який зобов'язує мене працювати ще 
більше та краще для УНСоюзу. Але все мас межі можли-
востей і спроможностей, бо при найкращих бажаннях і 
при найсильнішій волі не можна здійснити всіх плянів 
та задумів, коли вже бракус часу на виконання навіть 
найбільше конечних і пильних завдань. Тому я пошукую 
вже від деякого часу відповідного поповнення до скла-
ду нашого відданого „тіму" службовиків Рекордового 
Відділу. Моїм співробітникам Рекордового Відділу скла-
даю тут подяку та признання за їх точну і совісну пра-
цю, виконувану у справді братерському дусі, хоч і часто 
в трудних обставинах, бо в неповному складі. Для нашо-
го „союзового рекорду" згадаю їх усіх у порядку років 
служби: Стелла Раси, Меланін Мілянович, Ярослава Ле-
випька, Іванна Коць, д-р Марія Кобринська, мґр На^МРя 
Залуська, Ольга Парубчак, Михайло Юзенів, ДіонТзій 
Смотрич, Данута Ясінська, проф. Павлнна Данчук і Бо-
гуслава Поліщук, як також д-р Іван Козак, який працює 
в нас по 3-4 дні в місяць над виготовлюваиням місячних 
ввідомлень Рекордового Відділу. 

Почуваюсь до обов'язку скласти тут подяку та прнз-
нання нашим секретарям Відділів, які с нашими най-
ближчими співробітниками в терені. Тільки завдяки їх-
tdft відданій та наполегливій праці і прикладній співпра-
ці з Головною Канцелярією може УНСоюз виконувати 
свої великі та важливі завдання. Без цієї муравлиної пра-

ці в терені наших секретарів Відділів не міг бн наш УН-
Союз бути найбільших і найсильнігггим та сповняти що 
свою провідну ролю в українській громаді. Ряди цих 
наших українських та союзовнх патріотів прорідилися 
втратами тих, які в минулому році і вже на початку цьо-
го року відійшли у вічність, але залишуться назавжди 
записані в історії УНСоюзу. Для вшанування їх пам'яті 
подаю список цих наших втрат діючих і колишніх секре-
тарів Відділів: Мирослав Демчук, мґр Осип Стецура, Ма-
твій Костншнн, Микола Сеник, Василь Воркевич, Дмитро 
Хрупалнк, Михайло Жук, Василь Подубинськнй, Петро 
Костик, Іван Тарнавський, Іван Яковенко, Максим Ко-
чубка, мгр Осип Мящак та Іван Паньків. 

Звітовіш 1976-ий рік був одним із найважчих років 
за ввесь час моєї праці для УНСоюзу не тільки під огля-
дом великого навантаження обов'язками, але і ще біль-
ше під оглядом розчарувань, заведених надій на кращі 

г висліди нашої праці, яка не дала нам сподіваних успіхів, 
що їх ми собі бажали та до яких ми зміряли. Склалось 
на це ряд різних причин, головними серед яких назву 
економічний застій у ЗСА, збайдужіння наших людей до 
свого рідного — українського та до наших завдань су-
проти нашого народу і брак людей доьпрадД в наглих 
установах, організаціях та в нашій українській громаді. 
Порядок, в якому щ' причини тут вичислені, не конечно 
віддзеркалює порядок їх важлввости, чи рішального 
впливу на такі висліди вашої праці. 

Наша забезпеченева служба 

' В нашій забезпеченевій службі не було у звітовоіїу 
розі значних змін. Всі праці Рекордового Відділу, від 
оформлювання аплікацій аж до видачі документів для 
виплат забезпечення, виконував скоро і точно штаб на-
шнх службовиків, нашого „тіму", членом якого вважаю 
я також себе. У співпраці зі секретарями Відділів мв ста-
ралися давати постійно нашому членству якнайкращу 
забезлеченеву службу, яка включала фахові інформації 
та поради у всіх справах членства і забезпечення в 
УНСоюзі. 

Тому, що ми ведемо наше підприємство кореспонден-
ційним способом, мн присвячували і в цьому звітовому 
році багато уваги нашому листуванню із секретарями, 
організаторами, членами і кандидатами на членів. Се-
кретарі та організатори завжди діставали від вас відпо-
віді на їхні листи не пізніше, як до трьох днів від дати 
їх одержання, Мн вважали нашим обов'язком дати у кож-
ному випадку нашому секретареві, організаторові, чле-
нові, чн кандидатові на члена, найбільш вичерпні інфор-
маціі, вияснення, чи фахові поради, підкреслюючи цим 
професійність УНСоюзу в життьовому забезпеченні та 
перевагу УНСоюзу, як братської забезпечевевої установи, 
над комерційними компаніями. 

рГяті старання про затвердження трьох нових шія-
нів забезпечення остаточно увінчалися успіхом і мн вже 
маємо видруковані ці нові грамоти, в тому окремі для 
стейту Пенсильвенії, згідно з вимогою цього стейту. Те-
пер чекаємо на виготовлення інформаційних та npona– 
ґандивнихх матеріалів про ці три нові плянн забезпечен-
ия. Над ними працює службових Організаційного ВіддД-
лу, але ми маємо в пляні заанґажувати до цього профе-
сінну особу з комерційним досвідом у таких справах. 

Вже на початку цього року набув Рекордовий Від-
діл ще одну нову бюрову ЮМ машину — сортер 083, 
який Допоможе нам виконувати деякі наші праці exopi– 
mev ГОЛОВНІЇ̂  коли мова про статистичні дані для щоргч-
ного звітування перед забезпеченевнии властями стейтів 
та провінцій, 

Вншкільна праця 

У звітовому часі не відбувся центральний секретар-
сько-організаторськнй курс на „Союзівці", ані не було 
стільки, як у попередніх роках, вишкільних курсів по 
Округах, тому що осередки українського поселення .в 
ЗСА відзначувалв різними святковими імпрезами 200-
річчя ЗСА та 100-річчя українського поселення в цій кра-
їні. Крім принагідних інструктажів, влаштовуваних перед 
зборами Округ, чи Відділів, відбувся один більший сек-
ретарсько-організаторськнй курс для союзовнх діячів 
Нової Англії у Вілліментнку, Коннектикат, ва якому ви-
кладачамн були ми вдвійку з головним організатором. 

Внаслідок браку таких курсів довелось у звітовому 
часі вести вишкільну працю нових секретарів головно 
кореспонденційним способом. Таке листування з новими 
секретарями було справді часте та обширве, тому й вн-
магало воно багато часу. Для вишколу секретарів Відді-
лів, положених ближче Головної Канцелярії, користував-
ся я теж телефонами, як також зустрічами з ними. 

Потребу таких секретарсько-організаторських кур-
сів дасться вже тепер відчувати чимраз більше тому, що 
вже прибуло чимало нових секретарів Відділів на місця 
тих, які відійшли. ТХим самим заплянований центральний 
секретарсько-організаторський курс на „Союзівці" у 
1977-му році, як і курси по Округах, стали вже ковечніс-
тю для вдержання нашої союзової праці в терені на від-
повідному рівні. 

Протоколи і статут УНСоюзу 

Протоколи засідань Головного Екзекутивного Комі-
Тету б у л и у ЗВІТОВОМУ РОЦІ, ЯК І В ПОПереДНЬОМу, ВНГОТОВ-
лювані завжди на час і зараз таки перекладаяі на ав-
глійську мову для забезпеченевнх властей. В більшості 
були ці протоколи також на час публікованої у „Свободі", 
а вже опісля затверджував їх Головний Екзекутивний 
Комітет на чергових засіданнях. 

Протокол попереднього річного засідання Головного 
Уряду був знову опублікований з опізненням. Всі резо-
люції та рекомендації Головного Уряду були опубліко-
вані вже в першому числі „Свободи" після цього річного 
засідання, як це робив я вже від ряду років, записуючи 
всі рішення річного засідання для „Свободи". Але внго-
товлення цілого протоколу, який, згідно з рішенням Го-
ловвого Уряду, міг бути окорочений тільки за згодою 
кожного звітодавця і дискутанта, коштувало мені знову 
багато труду і часу. На початку вересня мав я вже го-
тові дві третини протоколу, але цілий протокол з усімн 
подробицями дискусії, запитів та відповідей не міг бути 
готовий скоріше, як при кінці жовтня. Подібно було з 
протоколом річного засідання 1975-го року. Перед публі-
кацісю протоколу з останнього річного засідання звертав-
ся я до поодиноких членів Головного Уряду з пропози-
пДямн деякі місця протоколу скоротити, чи пропустити, 
але мої старання не мали успіху. 

Щоб приспішити виготовлення протоколу з цього 
нашого річного засідання, звантажував я службовика 
Рекордового Відділу п. Михайла Юзеніва, який буде за-
писувати на магнітну стрічку ціле засідання і буде роби-
ти нотатки з перебігу цих наших нарад. Але я знову 
звертаюся до Головного Уряду з проханням і закликом, 
щоб ми тут вирішили дати головному секретареві повяо-
власть скоротити протокол цього нашого засідання до 
звітів та рішень, зокрема коли йдеться про його публі-
кацію. Я виготовляв протоколи річних засідань Головно-
го Уряду в роках від 1960-го до lJMJ5-ro, коли був на цих 
засіданнях, як асистент головного секретаря п. д-ра Яро-
слава Падоха. Тоді я писав скорочені протоколи засідань 
і потім ще пропонував головному секретареві пропускати 
з ггублікованого протоколу такі місця, які не були корис-

^ 
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нями для УНСоюзу. Писав я теж протокол з Конвенції 
в 1966-му році, коли був обраний секретарем цієї Кон-
венції, і цей протокол був коротшш”і, як два останні про-
токолн наших річних засідань з 1975-го та 1976-го років. 
Тепер, коли я сам відповідаю за протоколи, як головний 
секретар, Головний Уряд повинен наділити мене такою 
ядановластю, до речі згідною з постановами нашого ста-
ісуту, щоб я міг писати скорочені протоколи та мав право 
Ьрспускатн в публікованому протоколі такі місця, які с 
Ішадливнмл для УНСоюзу. Дуже прошу вже на почат-
jcy цього засідання зважити цю справу та винести рішен-
нл, взявшії до увага добро нашого УНСоюзу. Голоси чле-
нів про опублікований протокол нашого останнього річ-
нсго засідання були дуже різні. Було чимало таких, які 
схвилювали цей протокол з подробицями, без скорочень, 
бо він, мовляв, доказує панування демократії в УНСоюзі 
та дас можність всім союзовцям краще пізнати своїх го-
ловнпх урядовців. Але більшість голосів була проти та-
кчх детальних протоколів і ця більшість підкреслювала 
шкідливість опублікованих критичних завваг про УНСо-
юл. Я прихиляюся до голосів за скорочуванням прото-
коліп та дораджую винести таке рішення. При цьому 
покликаюся на постанову нашого статуту УНСоюзу в 
параграфі 40-му, в якому про цей0 обов'язок головного 
секретаря сказано таке: 

,,Він (головний секретар) мас зладжувати nporo– 
коли з нарад усіх засідань Головного Уряду й Головного 
Екзекутивного Комітету її мас оголошувати звіти голов-
кнх урядовців, усі прийняті резолюції, вирішені ухвали 
і ті директиви, рекомендації та заввагн, що мають біль-
ше значення, й мас їх оголосити в офіційному органі Со-
юзу не пізніше, як остпішьмі-о дня місяця, наступного 
після того, в якому відбулося засідання". 

Після остаточного затвердження всіх змін статуту 
нашої останньої Конвенції забезпеченевими урядами стен-
тів ЗСА та провінцій Канади ми передали були в серпні 
1976-го року повний текст статуту УНСоюзу до друку. 
В часі, коли виготовляю цей мій звіт, в друкарні „Свобо-
ди" саме закінчується друк нового видання статуту УН-

Союзу, після чого його примірники будуть розіслані всім 
секретарям Відділів та головним урядовцям. 

Ведення обліку руху 1 стану членства 

Рекордовий Відділ веде постійно облік руху і ставу 
членства з числами грамот і сумами забезпечення по 
клясах забезпечення, по стейтах і провінціях, по Відділах 
та за віком членів. Для такого обліку вдержує він 
книжки та картотеки 1ВМ, в яких переводить щомісячні 
зміни у стані членства. Основною ціллю вдержування 
такого обліку с виготовлювання звітів для забезпечене-
яах властей та обчислювання оцінки грамот — резерви, 
а також виготовлювання з картотек ШМ чеків дивідевдн 
для членів. 

Поміщені внизу таблиці з даними про рух і стан 
членства у звітовому р^ці, як і порівняльні цифри з none– 
редкімн роками, д иихь ^могу оцінити та проаналізувати 
організаційний і фінансовий стан УНСоюзу. Тому pexo– 
мендую познайомитися з цими таблицями, що їх виго-
товив я для цього звіту, та поробити на підставі цих да-
них відповідні висновки про на т і досягнення і невдачі, 
бо тільки ясний погляд на стан справи дає нам змогу 
підсумувати нашу працю та плянувати ц на майбутнє. 

РУХ ЧЛЕНІВ р. 
РУХ АКТИВИНИХ ЧЛЕНІВ У 1976 РОЦІ 

Пос-
Нопі Суспен- Грошові Випл. Виші. мертні 

Місяць члени домні їворотн Е. грам. Р. грам, виплати 

"' S 
СІЧЕНЬ 236 31 100 86 71 98 
ЛЮТИЙ 224 24 85 93 68 83 
БЕРЕЗЕНЬ.... 211 16 56 91 77 70 

КВІТЕНЬ 200 32 75 76 51 75 
ТРАВЕНЬ 222 65 49 78 63 68 
ЧЕРВЕНЬ.:.... 229 1 71 76 63 80 
ЛИПЕНЬ 190 18 73 62 39 52 
СЕРПЕНЬ 224 26 84 83 53 68 
ВЕРЕСЕНЬ... 237 74 39 75 64 70 

ІСОВТЕНЬ... 302 44 63 88 46 . 64 
ЛИСТОПАД. 288 23 61 78 62 74 
ГРУДЕНЬ 508 J2 62 105 64 62 

РАЗОМ? 3,071 386 878 991 721 864 

0 ПІДСУМКИ РУХУ АКТИВНИХ ЧЛЕНІВ У 1976 РОЦІ 

Молоди Дорослі лкцилеігтові Р а з о м 
4 іграмоти 
ЕгаІ активних членів """ ” 
5 1-го січня 1976 р. 18.718 44,376 6,055 69,149 
НОВІ члени 898 1,717 456 3,071 

РАЗОМ: 19,616 46.093 6.511 72,220 
І 

Втрати членства: 

Суспензи 36 48 302 386 
Грошові звороти, 292 526 818 
Виплати Е. грамот 618 373 - 991 
Сплачено вкладки Р 

грамот ^288 ( 433 - 721 
Посмертні виплати 15 848 1 864 
Перехід з деп. молоді до 
А дорослих 34 34 -

Інші втрати 55 32 24 111 

Разом втрати: 1,338 2,226 327 3.891 
-у : 

Стан активних членів 
з 31 грудня 1976р. 18.278 43.867 6,184 68,329 

Прибуток або втрата 
за1976рік - 4 4 0 - 5 0 9 t 129 - 8 2 0 

” : 

НОВІ ЧЛЕНИ 1976 РОКУ 

Місяць Молодь Дорослі АДД Разом 

СІЧЕНЬ 62 , 137 37 236 
ЛЮТИЙ 59 136 29 224 
БЕРЕЗЕНЬ 51 129 ЗІ 211 

КВІТЕНЬ 52 124 24 200 
ТРАВЕНЬ 53 132 37 222 
ЧЕРВЕНЬ 67 129 33 229 

ЛИПЕНЬ 44 107 39 190 
СЕРПЕНЬ 59 129 36 224 
ВЕРЕСЕНЬ 80 115 42 237 

ЖОВТЕНЬ.. 100. 152 50 302 

ЛИСТОПАД 90 
ГРУДЕНЬ 181 

169 
258 

29 
69 

288 
508 

РАЗОМ: 898 1,717 456 3,t7l 

ЛьотерІйні члени: 

1971 
1972. 
1973. 
1974. 
1975. 
1976. 

Акцндентові грамота: 

347 
315 
292 
212 
144 
130 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

.599 
687 
967 
701 
501 
456 

НОВІ ЧЛЕНИ 1975 і 1976 РОКІВ 
ПОРІВНЯННЯ ЇХ ЧИСЕЛ ТА СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1975 р і к 

Число чл. їх сума 
забезп. 

Молодь 883 S1,290.000 
Дорослі 1.727 3,742,000 
Акцндентові 

грамоти 501 2,505,000 

РАЗОМ: 3,111 5 7,537,Р0О 

Пересічна сума грамот 
життьового забезп. S 1,917 

І Пересічна сума всіх 
грамот нових членів 52,422 

1976 р і к 

їх сума 
забезп. 

898 
1,717 

51,399,00 
3.656,500 

456 2,280,000 

3,071 5 7,335,500 

S 1,933 

S 2,388 

НОВІ ЧЛЕНИ ТА ЇХ СУМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ 

Рік 
Число 
членів 

їх сума 

Ж?і. 
Пересічна 

сумазабезп. 

1967 4.40U S 8,032,000 S 1.825 
1968 3,872 
1969 5,462 
1970 5,252 
1971 4,056 
1972 4,216 
1973 4,668 
1974 4,005 
1975 З,ІИ 

7,180,500 1.855 
10,108,000 1,850 
9,734,900 1,663 
8.429,000 2)078 
8,967,000 2,127-

11,424,500 2,662 
9,672,00 2,415 
7,537,000 2,422 

1976 3.071 S 7,335.500 5 2,388 

ВИПЛАТИ НОВИХ ЧЛЕНІВ І ГОЛОВНИХ ВТРАТ 
ЧЛЕНСТВА ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ 

Із 
х 5 в ю 

1967 4.440 
1968 3,872 
1969 5,462 
1970 5,252 
1971 4,056 
1972 4,216 
1973 4,668 
1974 4,005 
1975 3,111 
1976 3,071 

РАЗОМ: 42,113 

888 
884 
356 
640 
620 
465 
457 
723 
775 
386 

617 
726 
781 
897 
965 
891 
749 
860 
803 
818 

т8б 
1,060 
2,048 
2,226 
1,836 
1,614 
1,296 
1,087 
1,193 

991 

999 
1,136 
1098 
2,125 
1,715 
1,182 

902 
869 
828 
721 

843 
873 
875 
872 
883 
964 
874 
949 
852 
864 

6,194 8,107 14,137 12,575 58,849 

НОВІ ЧЛЕНИ 1976 РОКУ ПО КЛЯСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Департамент Молоді 

Класа 
Число їж сума 

Т-16 47 
Р-20 365 
Е-20 223 
Е-18 236' 
Р-65 g 
Е-65 „ 19-

Разом у Деп. Молоді 898 

S 50,000 
635,000 
293,000 
342,000 

"9,000 
mood 

1тЗ^У,^^Щі 

Дорослих 

Класа 
Число їж сума 

W „ 292 
Р-20 593 
Р-65 99 
Е-20 498 
Е-65 124 
DP-65 77 
Т-5 ,Оі 
Т-10 

5456,000 
1,233,000 

263,500 
749,000 
403,000 
307,000 
60,000 

17 Saskatchewan, Canada 23 
18 Manitoba, Canada 20 
19 California 19 
20 lndiana 15 
21 District of Columbia 13 
22 virginia 13 
23 Colorado 10 
24 Alberta, Canada 9 

7 
6 
34 

28 Oregon ...і 2 

25 Kansas .... 
26 Nebraska 
27 Missouri,. 

29 British Columbia, Canada 
30 Texas 
31 Washington 

124,000 
64.000 
47,000 
34,500 
24,000 
39,000 
18,500 
29,000 
12,000 
10,500 
7,000 
5,500 
1.000 
1,000 
1.000 

Разом: 3,071 5 7,335,1 

He приєднали в 1976 році нових членів Відділи у стейтах Api– 
іонл. Ню Гемпшир. Норт Дакота і Віскансин та в провінції Нова 
Скотія. 

СТАН ЧЛЕНІВ 
АКТИВНЕ ЧЛЕНСТВО 

СТАН АКТИВНИХ ЧЛЕНІВ з 31-го ГРУДНЯ 1976 РОКУ 

Число їж сума 
членів забезп. 

Молодь г , 8 ^ 2 7 8 5 20,007,911 
Дорослі ^ 43,867 55,240,205 
Акцндентові грамоти 6,184 30,920,000 

Разом: 68,329 5186,161,116 

ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ АКТИВНОГО ЧЛЕНСТВА 
РОКІВ 1975 і 1976 

Число членів Число членів Прибуток, 
12.31.1975 1131.1976 або втрата 

Молодь 18,718 18.278 - 440 
Дорослі 44,376 43,867 - 509 
Акцндентові грамоти... ' 

Разом 69,149 68.329 - 820 
^ 

СТАН АКТИВНИХ ЧЛЕНІВ І ЇХ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ 

Кінець Число їж сума 
року членів забезп. 

1967 77.320 5 80,168,371 
1968 76,389 82,293,055 
1969 75,583 86,540.792 
J970 73,928 89,439,454 
1971 71,880 91,199,905 
1972 70,865 94,402,715 
1973 71,175 100,379.659 
1974, ^ 704586^-103,700.767 
1Я75 69,149 і 104,578,576 
J076 ,.. 68,329л. Rj"06,'168ilr6 

Перес. сума 
забезп. члена 

ПАТ 

1,036 
1,077 
1,145 
1.209 
1,268 
1,332 
1,413 
1.468 
І.512 
1.583 

ЗАГАЛ ЧЛЕНСТВА 
СТАН ЧЛЕНСТВА з ЗІ-го ГРУДНЯ 1976 РОКУ 

(Члена вгнані, на виплаченому забезпеченні І на безплатному 
продовженні) 

Число їж сума 
членів забезп. 

Молодь 18.278 5 20,007.911 
Дорослі 43,867 55,240,205 
Акцндентові грамоти 6,184 30,920,000 
Молодь на виплаченому забезп. і на безпл. 

продовженні 4,741 3,475,087 
Дорослі на виплаченому забезп. і на безпл. 

подовженні 14,659 11,418.196 

Разом 31-го грудна 1976 87.729 S 121,061,399 

ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ ЗАГАЛУ ЧЛЕНСТВА 
РОКІВ 1975 і 1976 

Число членів 
1131.1975 

Число членів 
12.31.1976. 

Прибуток, 
або втрата 

Молодь 23,262 23,019 - 243 
Дорослі 58,795 58,526 - 269 
Акцндентові грамоти 6,055 6,184 і 129 

Разом 88,112 87,729 - 383 

СТАН УСІХ ЧЛЕНІВ І ЇХ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗА ОСТАННІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ 

2 Т - 185,000 
1 . - Ж ^ — : 

Разам у Дав. Дорослая 1,717 5 3,656,508 ' 

Акцндентові грамоти 456 52,280,000 

Разом уа ммі члена 3,071 17..W-

НОВІ ЧЛЕНИ 1976 РОКУ ПО СТЕЙТАХ І ПРОВІНЦІЯХ 

П.Ч. Стейт, Провінція Число членів їх сума забезп. 

1 Pennsylvania 776 5 1,617,000 
2 New York 652 1,300,500 
3 NewJerscy 400 926,000 
4 lllinois 226 473.500' 
5 Ohio 184 590,500 
6 Ontario, Canada 171 583,500 
7 Michigan 146 489,000 
8 Connecticut 86 .207,000 
9 Quebec, Canada 78 215,500 

10 Massachusetts 43 75,000 
11 Minnesota 36 121,000 
12 Maine 34 78,000 
13 Delaware 28 45,500 
14 Maryland 27 72.000 
15 Rhode island 26 81,500 
16 Florida :, 25 26,000 

І 

Кінець Число їж сума 
року членів забезп. 

1967 88,261 5 88,015,751 
1968 88,265 . 90,900,014 
1969 89,107 96,333,883 
1970 89,209 100,502,706 
1971 88,366 103.191.489 
1972 88,213 107,063,066 
1973 :.- 89,119 113,624,140 
1974 89.069 117,521,304 
1975 .88,112 118,962,825 
1976 87,729 121,061,399 

Перес. сума 
забезп. членів 

Дорослі на випл. забезпеченні і на 
безпл. продовженні „ 14^59-- 11,418,196 

Разом неактивні, члени 19,408 514,893,213 

РАЗОМ УСІ ЧЛЕНИ 

Додаткові 

Подвійне забезпечення на випадок 
смертн внаслідок нещасливого 
випадку І 

Забезпечення платника вкладок 
на грамотах Деп. Молоді 

87.729 5 121,061,399 

5 30.920,000 

5.642,000 

22,979 

4,776 

Разом додаткові забезпеченая: 5 36,562,000 

996 
1,029 
1,081 
1,126 
1,168 
1.213 
1.275 
1.319 
1,350 
1,379 

ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА 
І СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(Стан з 31-го грудна 1976 року) 

Число ^^ирхетма 
членів ^(г^^'забезп. 

„ „ „ „ „ „ „ . . „ j ^ ^ ^ ^ - - „ ^ ^ Д Е ? - - -
Молодь 18,278 5 20,007,911 
Дорослі ..„. 43,867 55,240,205 
Акцндентові грамоти 6,184 30,920,000 

Разом активні члени 68,329 5 106,188,116 

Молодь на випл. забезпеченні і на 
безплатному продовженні 4,741 53,475.087 

ЗАГАЛЬНЕ ЧИСЛО ЧЛЕНІВ ТА ЇХ 
СУМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 87.729 5 157,623,399 

ПОРІВНЯННЯ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1975 і 1976 РОКІВ 

Сума забав. Сума забезп. Прибуток, 
12.31.1975 . 1X31.1976 або втрап 

Молодь 10.865,871 5120,007,911 ч - 5142,030 
Дорослі 54.437,705 55,240,205 - '4 802.500 
Акцндентові 

Грамоти 30,275,000 30,920.000 ^ 645.000 

Молодь на вині, ui– 
безпеченні і на 
безплатному 
продовженні.... 3,274,071 

Дорослі на випл. за-: 
безпеченні і на 
безплатному 
продовженні... 11,110,178 

3.475.087 Ї 201,016 

11,418.196 t 308,018 

Разом: 5118.962,835 

Додаткові 

5121,061.399 t 5 2,098,574 

Забезпечення плат-
ника вкладок на 
грамотах Деп. 
Молоді . S 5,945,JOO 

Подвійне забезпе-
чення на випадок 
смертн внаслідок 
нещасливого 
випадку 31,303,000 

5 5,642,000 

30,920.000 

5 303.500 

383,000 

Загальна сума 
забезпечення 5156,211,325 5 157,623,399 ^ 1,412,074 

ЗАГАЛ ЧЛЕНІВ ТА ЇХ СУМИ ЗАБЕЗПЕЧааЧНЯ 

(Стан з 31-го грудна 1976 року) 

Департамент Молоді 
f;:i v. -1"'1 ! ;IA;S І О І J W -- '-па .-

Число 
Класа 

Т-16(Кл.Г).. 
Р-ТО(КлЛІ). 
Р-20 
Е-20... 
Е-18 
Р-65 
Е-65 

їж сума 

439 
201 

7,635 
5,591 
3,993 

125 
294 

5 460.500 
71,911 

8,962,000 
5,230,500 
4,555.000 

198,000 
530,000 

Разом активні 

Члени навнпл. забезпеченні 
Члена на безпл. продовженні 

18,278 5 20,007,911 

3,948 
793 

5 2,760,676 N 
714,411 

Разом у Дав. Молоді 

Діиввшиві 
t - – 1 :– 
Класа 

Кл. І (Старий рід забезп.) 
Р-70(Кл.ІІ) 
Т „ 
W 
Р-20 
Р-65 
Е-20 ; 
Е-18 
Е-65 
DP-60 
DP-65 
Т-5 
Т-10 

Разом активні члени 
Грамоти акцидентввого заб. 

Разом всі активні члени 

4.741 
23.019 

Дорослих 

5 3,475.087 
5 23,482,998 

Число 
членів 

їж сума 

42 
181 

2,431 
11,773 
13,882 
1.698 

10,150 

2^95 

51 
233 

43,867 
6,184 

5 33,750 
147,500 

2,087,350 
11,136,105 
17,746^00 
2,914.000 

11,878,000 

4,994,500 
366,000 

1.861,000 
280,000 

1,795,500 

5 55,240,205 
30,920,000 

50,051 S 86,160,205 

Члени на випл. забезпеченні . 

Члени на безпл. продовженні 

Разом неактивні члена 

Разом у Деп. Дорослих 

13,365 

1,294 

14,659 

64,718 

9.980.091 

1.438,105 

5 11,418,196 

5 97,578,401 

ПІДСУМКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ 
ДЕПАРТ. ДОРОСЛИХ 

23,019 
64.710 

5 23.482,998 
97.578,401 

ВСІ ЧЛЕНИ РАЗОМ 87.729 5121.061,399 

(Продовження буде) 

Урм^імвнамі^мвн^іа^і^ііа^іа^іа^^і^і^мв'”в^ЦвВН^ 

THE UKRAINE, 1917-1921: A STUDY 
IN REVOLUTION 

Edited by TARASHUNCZAK s 
with the assistance of JOHN T. von oar HE1DE 

Cambridge. Mass.: Harvard Ukrainian Research institute 1977 
'j, ' 424 pages - hard bound. Price:515 00 

і Postage and handling one dollar. New Jersey residents add 54 sales tax. 

-SVOBODA– BOOKSTORE 

t30MMitforoBfyStratt JartayCKy.NJ. 07302 k 

П0т0т0ь4^фт0тфтфт0тфт0чі0в^тф -WMrwawMUX^aA„ 



4.2. '. СВОБОДА, СЕРЕДА, 4-го СІЧНЯ 1978 5. 

ВІДВІДИНИ ПРЕЗИДЕНТА... 
(Закінчення 

Збігнєв Бжезіньскі, голов-
ннй дорадник Білого Дому 
для справ крайової безпеки, 
та інші члени уряду ЗСА і 
дорадники відвідали Іран, 
де в столиці Теграні Прези-
дент відбув наради з шахом 
Мохаммедом Різою Паг-
леві та з йорданським коро-
лем Гуссейном. 

Зі Шахом президент Kap– 
тер обговорив такі справи, 
як світова енергетична про-
блема, поширення впливів 
Советського Союзу і Куби в 
Етіопії та інших країнах 
Африки, як також найнові-
ші заходи встановити мир 
на Близькому Сході. 

Близький Схід також був 
темою нарад Президента з 
королем Гуссейном. Незва-
жаючи на те, що після цих 
марал Гуссейн заявив, що не 

зі cm. 1-ої) 
візьме участи в египетсько-
ізраїльськнх переговорах в 
Каїрі, хоча президент 
Картер старався перекона-
ти його, щоб прилучився до 
діялогу між єгипетським 
президентом Анваром ель-
Садатом і ізраїльським пре-
м'ером Менахемом Бегі-
ном, як також відкинув про-
позицію Бегіна щодо на-
дання „внутрішньої авто-
номіГ палестинським apa– 
бам, заявляючи, що палес-
тинці повинні мати повне 
право на самовизначення, 
то зразу після розмови ко-
роля Гуссейна з президен-
том Картером повідомле-
но. що Президент в середу. 
4-го січня, відбуде кілька-
годинну нараду з президен-
том Салатом в сгипетсько-
му місті Асван. Спершу не 

іІ^^Ц^Ц^Ц^З^ЦИ?Ц^ЦИ^^йМУЦИЕЦВЕйИИЦЯЕЦ^Ц^аі 

Традиційне 
РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
в Українському Селі 

ҐЛЕН СПЕЙ, н. й. 
У П'ЯТНИЦЯ, 6-го СІЧНЯ 1978 р. - СПІЛЬНИЙ СВЯТ-

ВЕЧІР, в залі під церквою СВ. ВОЛОДИМИРА о год. 
7-ій всч. та о год. 7-8 - СВЯТОЧНА СПЕЦІЯЛЬНА ^ 
РІЗДВЯНА ПРОГРАМА з радіостанції WDLC з Port І 
Jervis, яку переведе проф. М. ДОБОШ. ^ f 

СУБОТА, 7-го СІЧНЯ 1978 р. - РІЗДВО ХРИСТОВЕ ' 
ГНІХ - год. 10-тв р. - БОЖЕСТВЕННА СВЯТА і 
ЛІТУРГІЯ (від 9-Ю р.-сповідь). По Службі Божій - і 
коляда по хатах. ; 

ЧЕТВЕР, 19-го СІЧНЯ 1978 р. - БОГОЯВЛЕННЯ ГОС- і 
ПОДНЄ - ЙОРДАН — год. 10-та рано - СЛУЖБА І 
БОЖА та опісля відвідування домів з свяченою Йор- і 

і 
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данською водою. 
m 

ВСІМ МЕШКАНЦЯМ ҐЛЕН СПЕЮ І ВСІМ НАШИМ 
ЩЕДРИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ СЕРДЕЧНІ 

ПОБАЖАННЯ 
Веселих Свят 

та 
Щасливого Нового Року! 

складає 
ЦЕРКОВНИЙ КОМІТЕТ 

Ц^Ц^ЦУи”ГЦ”^^^И^ИГЦМИЦ^ц^^и^и^дгцигЦЦЦМГЦИІЧАИ^і 

j УВАГА! 
І 
j „ ^„В п'ятницю, 6-го січня^1978 року 
І. j і, и.„ Свят-Вечїр 
^ буде передаватися 

УКРАЇНСЬКА РІЗДВЯНА 
РАДІОПРОГРАМА 

від Української Православної Церква 
Св. Вознесення в Мейпелвуді, Н. Дж. 

на станції WHB1 FM 105,9, о год. 9-ій веч. 
Ласкаво просимо послухати нашу радіопередачу та 
запросити Ваших знайомих, особливо старших і хворих 

слухати цю програму. 
9 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
П'ЯТНИЦЯ. 6-го СІЧНЯ - СВЯТ-ВЕЧІР 

ВЕЛИКЕ ПОВЕЧЕРЯ і КОЛЯДИ - 7:30 веч. 
СУБОТА. 7-го СІЧНЯ - РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ, о год 9:30 рангу 
ЩИРО ВІТАСМО ГОСТЕЙ! 

Адреса церкви: 
652 irvington Ave., Maplewood, N.J. 

Тел. (201) 763-3932 

j Xpucmoc Рождається 
j Славіте Його! j 

о. ІВАН НАКОНЕЧНИЙ, настоятель ' І 
д За Управу ЛЕОНІД ГУСАК, голова j 
і іУчж Th j r О jit T'ldtr 

аИ1НІНІИ!1І!!ІІІІІІІН!1І1І!1ІИІІІ!!І!І1І11П1ІІ1!ІПІІІІ!ШІПІІ!!ЙШігаіШИИІШІНИШШІШІІ 

Об'єднані Церковні Хори 
Філадельфійської Митрополії 

влаштовують 

КОНЦЕРТ 
КОЛЯДОК і ЩЕДРІВОК 

8-го січня 1978 p., о год. 4-ій по пол., в залі 
Централь Гай СкуЛ пря Огонтц І Олней Аве. 
у Філядельвії, Па. 
Вступ: дол. 4 і 3. 

15-го січна 1978 p., о год. 4-ій по пол., в церк-
ВІ СВ. І В . Х р е С Т И Т е Л Я пря 719 Санфорд А м . , 

у Нюарку, Н. Дж. 
Вступ: дол. З і 2. 

я Білети вступу до набуття у парафіяльних Урядах і 
українських крамницях. 
Участь у програмі КОНЦЕРТУ беруть церковні Хори: 
Катедра (дириг. Осип Лупань), св. Миколая - Філя-
дельфія (дириг. Роман Книш), св. Йосафата - Філядель-
фія (дириг. Володимир Лупань), Царя Христа - Філя-
дельфія (дириг. Юрій Гаврилів), Честер, Па. (дириг. Во-
лодимир Корчинський), Кліфтон Гайте - Філадельфія 
(дириг. Розалія Сенюк), Мельровз Парк, Па. (дириг. Іван 
Онушканич), Ворінгтон. Па. (дириг. Степан Сікора), 
Нюарк, Н. Дж. (дириг. Михайло Добош), Випані, Н. Дж. 
(дириг. Олександер Микитюк), Перт Амбой, Н. Дж. 
(дириг. Роман Левицький). 
Об'єднаними Хорами в часі КОНЦЕРТУ диригує 
Олександер Микитюк. 

я Солісти в програмі: Ольга Ґонзалес, Софія Голь, Юлія 
Перковська. 

я Фортепіяновий супровід: Лідія Бульба, Галя Сагата-
Порнтко. 

ДО УЧАСТИ У КОНЦЕРТАХ ЩИРО ЗАПРОШУЄМО 
ВСІХ, 

,,--,„тшіштшшштттшштяттУПРАВА ОБ'ЄДНАНИХ ХОРІВ 

6.000 політичних в'язнів 
у Східній Німеччині 

була запланована поїздка 
Президента до Єгипту, але 
з уваги на те, що Садат. Гус-
сейн й інші арабські лідери 
заявили, що не погоджу-
ються із заявами президен-
та Картера відносно enpa– 
ви створення namecTHHCb– 
кої „батьківщини". гГрези-
дент Картер вирішив 
зустрінутися зі СаДатом. Як 
відомо, протягом останніх 
днів Президент кількакрат-
но заявляв, що ЗСА воліли 
б. щоб палестинська „бать-
ківщина" не була самостій-
ною державою, а мала фе-
деративні зв'язки з 
Йорданією. Натомість 
Садат і всі інші арабські 
лідери настоюють на тому, 
щоб палестинські араби 
мали повне право на само-
визначення. 

Штуттгарт. Захілня Ні-
меччина. Ронтср 
інформує, шо голова іахід-
ньоберлінської Групи обо-
рони людських прав л-р 
Райнср Гі.іьлснбранлт зая-
вив групі кореспондентів, 
що в схілньонімсньких 
комуністичних в'язницях 
перебувають під теперішню 
пору біля 6.000 політичних 
в'язнів. Д-р Пяьденбрандт 
відмітив, що понад 1.000 
цих в'язнів с у віці вії 15 до 
20 років, яких засуджено за 
намагання втекти на Захід. 
Очо.тюваниіі л-ром Пль-
денбраплтом комітет існус 
віл часч побудови у Берліні 
..муру ганьби", яки іі 
розділж на дві частіш 
колишню столицю Німеч-
чини. 

ВСТУПАЙТЕ П ЧЛЕНИ 
УНСоюзи! 

НІ 
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Цінний і корисний новорічний дарунок 

рідним і друзям 
УКРАЇНСЬКИЙ 

с ПРАВОСЛАВНИЙ 
КАЛЕНДАР на 1978 РІК 

Ще у місяці жовтні 1977 р. вийшов із друку ка-
лендар нашої Церкви на 1978 рік. Цей календар-альманах 
на 20 сторінок більший від попереднього. Крім 
місяцеслова, уставної частини, тематизму та адресаря 
всього украшського православного духовенства у 
вільному світі, календар на 1978 р. мас багату літературну 
частину. Серед авторів статтей і розвідок - люди з-поза 
„Залізної Куртини", а в тому і з України. Для бібліографів - j! 
вел ьмнцінннй „Показник до Укр. Прав. Календаря за роки 
1951-1975", що мас 10 розділів. 

Оздоба календаря-альманаха с його графічне 
оформлення: - він рясно ілюстрований, обгортку для 
нього виконав проф. П. Холодний. Серед світлин 
вельмнцінна колекція ще не зруйнованих большевнкамн 
дерев'яних церков Xvil-XlX ст., яку одержано з України. 
Ці церкви стоять ще на Київщині і в Галичині та на Волині, 
Поділлі, Лемківщині і Закарпатті, але, на жаль, лише як 
архітектурні пам'ятки, без права відправляти у них 
Богослужби. 

Не зважаючи на дуже високі сьогоднішні кошти друку, 
ціна одного примірника всього і тільки 56.00, з пересилкою 
S6.50. Наклад на вичерпанні, а тому поспішіть з 
замовленням, пересилаючи водночас належність на адресу: 

UOC BOOK STORE 
P.O. Box 495 

So. Bound.Brook, N.J. 08880 
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ЗГОЛОШЕННЯ ДЕБЮТАНТОК 
на Баль Інженерів у Філядельфіі 

який відбудеться 4-го ЛЮТОГО 1978 р. 
принимає 

п-і Віра Андрейчнк 
1950 Brando Rd., Westower Woods, Pa. 19401 

(а нняк подамо помилково 1915) 
Тел. (215) 539-0638 

до 18-го січня 1978 p., 7-9 веч. 

РЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ... 
(Закінчення зі стгі-ої) 

В. Боровського посадили 
в пенхолікарню 

- 12 травня 1977 року на 
Харківському летовищу 
агенти КҐБ заарештували 
22-річного студента Вік-
тора Івановича Боровсько-
Го, який вибирався до Кн-
сва. Кілька днів перед від-
летом він дзвонив Раїсі Ру-
Дснко, що плянуе влашту-
вати в будинку Верховної 
Ради УРСР протест на за-
хист Миколи Руденка, ке-
рівника київсько! Україн-
ської Гельсінської Групи, 
що вказує на те, що теле-
фонічна розмова була під-
слухувана агентами КҐБ. 
Після арешту В. Боров-
ський був приміщений в 
Харківську пенхолікарню, 
де зразу йому почали дава-
ти уколи галоперидолю. 
Після рішучих протестів 
матері, Віктор був звільне-
них і „видворений" з СССР. 

Умови арешту Мариновнча 
і Матусевича 

- В українському самви-
даві поширена інформацій-
на записка про провокато-
ра, на підставі доносів яко-
го були заарештовані М. 
Маринович і М. Матусевич 
(Хоч у цій записці подано 
прізвище провокатора -
ми здержуємось з оприлюд-
ненням його закордоном, 
позначивши його „X" -
„Смол."). Згідно з цією за-
пискою „X" зустрічався з 
М. Мариновичем і М. Ма-
тусевичем у квартирі київ-
ського лікаря Обертаса. Ра-
зом з ними були студент 
Київського університету 
Карпонюк з Косова, його 
приятель Герцик і Ганна 
Коваленко. У цьому гроні 
обговорювалася ситуація в 
Українській Групі сприяння 
виконанню Гельсінських 
угод в Украміігтцр склалася 
після арешту Миколи Ру-
денка. Незабаром після од-
нієї такої зустрічі Марино-
вича і Матусевича заареш-
товано, Герцика виключено 
з партії, Карпонюка вигна-
ли з університету. У Обср-
таса й Коваленко відбулися 
обшуки, їх звільнили з ро-
боТИ. „ X " ЛИШИВСЯ OCTO-
ронь. навіть більше — йому 
підвищили посаду. В Києві 
поширилась чутка, що „X" 
мав дальше відігравати ро-
лю провокатора, але після 
викриття його, він мабуть 
буде головним свідком про-
ти Мариновича і Матусеви-
ча на їхньому процесі. 

Розкривають 
співробітника КҐБ 

- В кругах київської 
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Управа Українського Народного Дому Детройту 

влаштовує І 

МАЛАНЧИН ВЕЧІР І 
в суботу, 14-го січня 1978 року, початок о годині 8:30 вечора 

в залях Украшського Народного Дому при вулиці Мартіа ч. 4655 
До танців приграватиме оркестра Соколовського Щ 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО. Щ 
Вступ для старших 6.00 доларів - для молоді 4.00 долари. У 
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І А 

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ, - СТАВТЕ! 

в НЕДІЛЮ, 8 СІЧНЯ 1978 РОКУ о 12 ГОД. ДНЯ 

в Українській Правоімавнін Катедрі сп. Нолодішнра 

160 Захід, 82 вул. в Нью Норку 

РІЗДВЯНИЙ 
КОНЦЕРТ 

КОЛЯДОК І ЩЕДРІШ 
у виконанні 

КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ СВ. ВОЛОДИМИРА 

піддн 

МШМ 
шд диригенту рою 

ПРОФ. ВШІІЛЯ ЗАВІТИЕВИЧЛ 

^Ф^ 
ПО КОНЦЕРТІ РІЗДВЯНИЙ СВЯТОЧНИЙ ОБІД 

Настоятель — прот. Володимир Базилгвськнн 

Парафіяльна управа 

W 
пТІЛл 

творчої інтелігенції пошн-
рилася інформація, що ме-
Інкансць Києва Євген Че-
редниченко є давнім „спів-
робітникомт (провокато-
ром) КҐБ. Під час війни 
йому змінили вишу міру 
покарання (розстріл) на 15 
років ув'яз .:ння. У Воркуті 
Чередниченко повідомив 
МП5 про існування серед 
в'язнів підпільної групи, 
більшість членів якої тоді ж 
було знову репресовано. 
Перевірка підтвердила пі-
дозру, і Чередниченко мав 
бути ліквідований як зрад-
ник і провокатор. Є під-
стави гадати, що його по-
передили, а тоді перекинули 
до іншого місця ув'язнення, 
бо він раптово зник. Вияв-
ляється, що всі ці роки він 
живе у Києві, працює вчи-
телем, добре забезпечений. 
Має власну кооперативну 
квартиру, авто „ЖигулГ. 
Йому'ирнзначилн найвищу 
пенсію й залишили на вчи-
тсльській роботі (разом із 
дружиною). В Києві підоз-
рівають, що й нині він зай-
має чільне місце у збиранні 
інформацій для КҐБ про 
настрої серед творчої інте-
лігенції столиці. 

Василь Стус був важко 
поранений 

- Після кількамісячних 
побоювань за життя україн-
ського поета Василя Стуса, 
який по відбутті свого ув'яз-
нення перебував на засланні 
в Магаданській області, до 
Києва дійшла вістка, що 20 
серпня 1977 року на нього 
був влаштований напад. 
Втікаючи перед бандитами, 
В. Стус впав на ноги з вікна 
другого поверху гуртожит-
ка. В обидвох ногах йому 
трісли п'яткові кості. Два 
місяці він пролежав загіпсо-
ваний в лічниці. 18 жовтня 
1977 р. його мали перевезти 
назад до гуртожитку зас-
ланців, де він мав би персбу-
вати без жадної опіки. 

В. Барладяну перевезли до 
концтабору на Волині 
— Василя Барладяну, ві-

домого мистецтвознавця, 
після суду і перебування 
деякий час в Одеській тюр-
мі, перевезли до концтабо-
ру на Волині. Його адреса: 
Барладяну Василь Володи-
мирович, УРСР, Ровенська 
обл., ст. Рафалівка, ОР-
318776, 3 отр., 31 бр. 

В. Барладяну за поход-
женням молдаванин. За 
професією мистецтвозна-
вець. Перед репресіями пра-
цював на Одеському унівср-
ситеті. деякий час був заві-
дуючим кабінету мистец-
тва. В березні 1977 року був 
заарештований, а з кінцем 
червня засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі за ст. 
187-1 Карного Кодексу 
УРСР („поширювання за-
відомо неправдивих вига-
док, що порочать радян-
ський державний і суспіль-
ний лад"). В. Барладяну 
жонатий, його дружина -
Валентина Сергісвна живе в 
Одесі на вул. Салтикова-
Шедріна Но. 10. 

НАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
яу ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й найба-
гатиіою українською націо-
нальною установою поза мє-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити хм кращу 
будугність, в нашій громаді 
у вільному світі нового сві' 

домого глена! 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 

ПОДЯКА 
Щире подяка ВсечеснІшому о. О. Панасюкові 

за похоронні відправа 

бл. п. 
МАРІЇ ОСТАПЮК 

Безмежно дякуємо Приятелям і Знайомим за Служби 
Божі і датки па ФКУІ Всім, що склали нам особисті, теле-
фонічні і листовні вислови співчуття. 

Нехай Всевишній Господь нагородить Вас всіх. 
Родина 

Об'єднання 
Українських Лісників і Деревників 

повідомляє Членство, що 27-го грудня 1977 року, 
відійшов у Вічність, на 75-му році життя 

ш --т 
Інж. ОСИП БАРАН 

член ОБУЛіД-у, громадський та суспільний діяч, цінений 
Колега серед лісової братії. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

РЕДАКЦІЯ „ВІСНИКА" ОБУЛІД-у 
УПРАВА ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЛІСНИКІВ і ДЕРЕВНИКІВ 

В глибокому смутку ділимося сумною вісткою 
з колишніми Вояками УПА і Українською Громадою, 

що в понеділок, 26-го грудня 1977 року, 
на 58-му році життя, по тяжкій недузі, 

відійшов у Вічність, 
колишній Вояк Української Повстанської Армії 

сл. п. булавний 
БОГДАН КУРИЛО 

- СЛОВАК 
народження в Ярослаящнні, Західній Україні. 

ПОХОРОН відбувся в четвер, 29-го грудня 1977 року, 
о год. 9:39 ранку, з церкви Непорочного Зачаття в Гем-
тремку, Міш., на кладовище Мт. Олівет в Детройті, Міш. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Колишні Вояки УПА 

м. Детройту і околиць 

t 
Ділимося сумною вісткою з Родиною та Приятелями, 

що 27-го грудня 1977 року у Ганчові, Лемківщині, 
відійшов у Вічність 

наш Найдорожчий ЧОЛОВОК, ТАТО, ДІДУСЬ 

СЛ. П. 

ІВАН ДІДИК 
Горем прибиті: у 

МАРІЯ - дружина 
ГРИГОРІЙ - син з дружиною М1ЛЕЮ 

та дітьми на Лемківщині 
АННА - донька з мужем ПАНОМ 

ВОЙТОВИЧЕМ та дітьми 
в Америці 

МЕЛАНІЯ - донька з мужем 
інж. БОГДАНОМ МАКОМ 
та дітьми в Америці 

Родина на Україні, Сибірі, Казахстані 
та в Польщі 

В глибокому смутку ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями та Знайомими, 
що у вівторок, 27-го грудня 1977 року, на 75-му році життя, 

ненадійно, відійшов від нас у Вічність, 
наш Найдорожчий МУЖ, БРАТ, ШВАГЕР, СТРИЙКО та ВУЙКО 

бл. п. 

Інж. ОСИП БАРАН 
народжений 8-го березня 1992 року, в Бережанах, Україна. 

ПОХОРОН з церкви св. Юра в Ню Йорку відбувся в суботу, 31-го грудня 1977 року, 
о год: 9:39 ранку на цвинтар N. Arlington, N.J. 

Горем прибиті: 
ОЛЬГА - дружняя 
д-р ОСТАП - брат з дружиною ЗЕНЕЮ 
ЛЮБА ЧОРНІЙ - братаикя з мужем ЕВГЕНОМ і дітьми 
АНДРІЙ - братаиок 
МАРІЯ ГАНАЧЕВСЬКА - сестра в Україні з родиною 
СТЕФАНІЯ СЄРАНТ - сестрінка з мужем ІВАНОМ і родиною 
МИХАЙЛО БАРАН - брчтавок з дружиною 

МИХАЙЛИНОЮ І родиною 
БОГДАН БАРАН - братаиок з дружиною ЕМІЛІЄЮ 
та дальша Родина в Америці І У кравгі 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 4-го СІЧНЯ 1978 
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ВСІ НАРОДИ ПОВИННІ... 
І . (Закінчення зі елі 7-of^ J 

Преш ден і Картер з дружиною під час побуту у Варшаві 
оглядали польську столицю, не зважаючи на сніг 

та ожеледь. 
.Tv 

згадав про знущання; що їх 
польський нарід пережив з 
рук нацистів під час Другої 
світової війни, зокрема на-
голоенв Варшавське пов-
етанняі t еройський спротив 
жидівського населення у 
Варшавському гетто. 

Щодо амсрикансько-
польськнх зв'язків, Прези-
дент вказав на факт, що 
культурні, наукові та торго-
всльні зв'язки між цими 
двома державами вже дуже 
добрі і висловив надію, що 
будуть навіть кращі в май-
бутньому. Відповідаючи на 
запит кореспондента в 
справі ..пов'язання" литан-
ня вільної еміграції з Поль-
щі і збільшення торговель-
них кредитів Америкою, 
президент Картер поінфор-
мував. що в розмові з гене-
р а ль н и м с е к р е т а р е м 
Ґ е р е к о м о б г о в о р е н о 
справу ..об'єднання родин" 
та що Ґсрск заявив, що при-
святить тому питанні ще 
більше уваги ніж досі. Пре-
зидент однак підкреслив, 
що протягом останніх кіль-
кох років велика кількість 
польських громадян вже 
внемігрувала до ЗСА, щоб' 

^об'єднатися зі своїми рідни-
мн. 

Президент Картер зазна-
чив. шо Польща, яка мас 
добрі зв'язки зі Совстським 
Союзом і з країнами Захсь 
ду. може відіграти важливу 
ролю посередника для 
поліпшення відносин між За 
ходом, зокрема ЗСА і Со-
встськнм Союзом. 

Реферуючи коротко свої 
розмови зі секретарем Ґс-
рском. Президент сказав, 
що обговорено справу 
збільшення торгівлі між 
ЗСА і Польщею, зокрема 
продаж американського 
зерна, бо Польща протягом 
останніх кількох років мала 
погані урожаї з уваги на 
посуху. 

Під час пресової конфе-
ренції президент Картер за-
явив. що вдоволений з npo– 
гресу переговорів із COBCT– 
с ь к и м С о ю з о м щ о д о 
нового договору в справі 
обмеження стратегічної 
атомової зброї і надіється, 
що в 1978-му році цей дого-
вір буде підписаний. Також 
позитивно оцінив nepcro– 
вори з СССР в справі при-
пинення всіх атомових ви-
бухів-внпробувань, як рів-
нож щодо демілітаризації 
Індійського океану і обме-
ження продажу конвенцій-
ної зброї різним країнам 
світу. 

Відповідаючи на запит 
польського корсспонден-
та. Президент сказав, що 
ЗСА готові neper оворюва-
ти з СССР щодо тотальної 
з а б о р о н и . . н е й т р о н н о ї " 
бомби, шо запропонував 
Леонід Брежнєв, але прсзи-
дент Картер підкреслив 
факт, що Совстський Союз 
мас ще більш небезпечну 
зброю ніж американська 
„невтронна" бомба , а саме 
ракети типу ,,СС-20" і 
вказав, що на терені Европи 
НАТО і держави Варшавсь-
кого Пакту мають ,.над-
мірну кількість атомової 
зброї". Він заявив, що 
питання ,,невтронноГ бом-
би і совстських ракет „СС-
20" можуть бути полаго-
джені під час загальних пе-
реговорів відносно обме-
ження стратегічнії атомо-
воі зброї, додаючи, що ЗСА 
н е р о з м і щ у в а т и м у т ь 
, , н е в т р о н т і и х " б о м б в 
Европі без згоди союзників 
з НАТО. 

Президент Картер також 

питанні в і д п о в і в на п и та н н я 
зв'язані з найновішими 
подіями на Близькому 
Сході, зазначуюяи, що ЗСА 
підтримують пропозицію 
створити . .палестинську 
батьківщину" на окупова-
ннх Ізраїлем арабських 
землях, але воліли б, щоб та 
..батьківщина" мала авто-
номні зв'язки з Йорданією, 
а не була самостійною 
державою. Він щераз пов-

, торив, що одержав запев-
нення від урядів Ізраіля і 
Єгипту, що їхній діялог не 
мас на мсті довести до се-
паратного миру між тими 
двома державами, а тільки 
підготовити шлях до за-
гального замирення Ізраіля 
з а р а б с ь к и м с в і т о м . 
Президент Картер підкрес-
лнв. що ЗСА не хочуть на-
кидати своїх розв'язок 
країнам Близькоого Сходу, 
але готові допомогти всіми 
м о ж л и в и м и с п о с о б а м и 
довести до замирення в тій 
частині світу. 

Варшава. - Президент 
Джіммі Картер, розпочина-
ючи в четвер, 29-го грудня, 
свою поїздку по 6-ох краї-
нах світу, яка має закінчи-
тися 6-го січня, заявив на 
варшавському летовищі в 
присутності генерального 
секретаря польської кому-
ністичної партії Едварда 
Ґєрека та членів польського 
і американського урядів, 
що в сучасному світі „за-
садничі цілі приязні, світо-
вого миру, справедливості, 
прав людини та індивіду-
альної свободи набирають 
більшої важливости ніж ко-
линебудь раніше". 

Під час привітальної про-
мови на летовищі прези-
дент Картер кілька разів 
наголошував питання прав 
людини, як також історич-
ні зв'язки між ЗСА і Поль-
щею, згадуючи зокрема 
двох польських генералів, 
які брали участь в бороть-
бі Америки за незалежність, 
Тадеуша Косцюшка і Казі-
мєра Пулаского. Президент 
також згадав, що Америку і 
Польщу в'яже те, що в ЗСА є 
біля 6 мільйонів громадян 
польського походження, як 
рівнож факт, що американ-
ці і поляки спільно воювали 
проти „світових тиранів". 

Члени уряду ЗСА і KOMCH– 
татори інформують, що 
президент Картер вирішив 
розпочати свою поїздку з 
Польщі, бо в тій державі з 
усіх комуністичних країн 
Східньої Европн ще най-
менше порушують людські 
права, а також тому, щоб 
заохотити Польщу та ін-
ших сателітів Совєтського 
Союзу вести більш неза-
лежну від Москви політику. 

Вітаючи президента Kap– 
тера, який прибув до Bap– 
шави зі своєю дружиною, 
Розалннн, державним сек-
ретарем Сайрусом Венсом, 
д-ром Збігнсвом Бжезінь" 
ским, головним дораднн-
ком Білого Дому для справ 
крайової безпеки, та інши-
ми членами уряду і дорад-
ннками, генеральний секре-
тар Ґєрск також наголошу-
вав історичну приязнь між 
Польщею і ЗСА, а також 
підкреслив, що існують всі 
підстави надіятися, що 
зв'язки між обидвома краь 
намн будуть ще ближчі в 
майбутньому. Як відомо, 
Ґсрек старається нав'язати 
кращі відносини з усіма 
країнами вільного світу, 
зокрема торговельні зв'яз-
кн з Америкою. 

В ідв ідини п р е з и д е н т а 

55-ліття 1-го 
в Ню 

За ініціятивою голови 
Лес і Той та Управи 1-го 
Відділу, 12-го листопада ц. 
р. о год. 4-ій вечора в залі 
УНДому за святочно зас-
теленими столами зібра-
лось членство 1-го Відділу, 
щоб відсвяткувати свій 55-
літній Ювілей. При вході на 
залю імпрезова пеф. А. Сє-
рант причіплювала корсажі 
гостям з Голов. Управи 
СУА, Окруж. Управи, по-
чесним членам та колиш-
нім головам — це надавало 
святкуванню небуденного 
характеру. Голова Відділу 
привітала о. д-ра Володи-
мира Ґавліча, заступницю 
голови СУА X. Навроцьку, 
голову Окружної Управи 
Лесю Кіршак, почесну го-
лову 1-го Відділу Катрю 
Пелешок, членок 1-го Від-
ділу та гостей. Згадала ос-
новниць Відділу та nonpo– 
сила щоб хвилиною мов-
чанки вшанувати пам'ять 
тих, що відійшли у вічність. 
Дальший провід свята nepe– 
дала культ-освітній реф. 
мгр Лідії Магун, яка при-
внтавши гостей від себе, 
попросила голову Конт-
рольної к.дмісії Ольгу Слив-
ку до головної святочної 
промови. 

Доповідачка у своїй до-
повіді насвітлила тяжкі 
життєві умови на Україні 
після 1-ої світової війни, 
головно сиріт та інвалідів. 
Щоб дати потрібну морал ь-
ну і матеріяльну допомогу 
краєві медсестра Марія 
Скубова скликала засідання 
українських жінок 4-го гру-
дня 1921 р. Зорганізоване 
товариство прибрало назву 
Українська Жіноча Грома-
да, що її очолила Марія 
Скубова. 

У 1925 р. Українська Жі-
ноча Громада скликала всі 
інші жіночі організації і на 
заклик Галини Чекаленко-
Келср, Олени Лотоцької і 
ЮЛІЇ ЯреМОВОЇ, ЩОб CTBO-
рити одну центральну opra– 
нізацію під назвою СУА, 
Жіноча Громада прибирає 
назву 1-го Відділу СУА; 
Завданням його було збе-
регти національну свідо-
мість, піддержати внзволь-
ні змагання українського 
народу, створити моральну 
і матеріяльну допомогу по-
требуючим на еміграції по 
2-ій світовій війні та турбу-
ватися про молоде поколін-
ня. 

Із напливом нової еміг-
рації Відділ скріпився но-
вим членством та присто-
сувавшись до вимог часу, 
скерував свою працю на 
культурно освітню, вихов-
ну, організаційну та cyc– 
пільну опіку. Відділ очо-
лювали: Марія Скуба, Сте-
фанія Абрагамовська, Пе-
лягія Дембіцка, Антоніна 
Лятошиньська, Юлія Ґом-
біцка, Катерина Дроздик, 
Клявдія Олесницька, Кате-
рина Пелешок, Марія Голо-
вей, Наталія Хоманчук, 
Ольга Сливка і Леся Гой. 
Доповідачка підкреслила 
довголітню працю К. Пеле-
шок, за що Відділ нагоро-
див її почесною головою, 
почесні членки є: Пелягія 
Дерег, Катерина Дроздик, 
Марія Чарнецька, покійна 
Іванка Бенцаль і Марія Го-
ловей. 

У 1971 р. видано npona– 
м'ятнуукнижку. Архів Від-
ділу чудово упорядкований. 
Заходами 1-го Відділу зас-
новано 104 Відділ, світлич-
ку в Ню Норку і в Асторії. 

Картера в Польщі - це 
треті відвідини цієї комуні-
стичної країни амернкансь-
ким президентом протягом 
останніх 6 років; Рнчард 
Ніксон був у Варшаві в 1972-
му році, а Джералд Форд в 
1975-му. Для президента 
Картера ця візита є першою 
безпосередньою зустріччю 
з лідером сателіта Совет-
ського Союзу, і то на тере-
ні комуністичної держави. 

В четвер, 29-го грудня, дві 
польські дисидентські гру-
пн передали працівникам 
амбасади ЗСА у Варшаві 
листи для президента Kap– 
тера, в яких похвально ви-
словлювалися про його вн-
ступи в обороні прав людн'-
ни в цілому світі, як також 
передали кілька питань, 
прохаючи, щоб Президент 
відповів на них під час його 
пресової конференції у п'я-
тницю, 30-го грудня, б о 
польські власті відмовнли-
ся допустити представників 
цих дисидентських груп на 
цю конференцію. Між ін-
шим згадана пресконфсрен-
ція - це перша в історії 
телевізійна президентська 
пресконференція з комуні-
стичної країни. 

Відділу СУА 
Йорку 
Суспільна опіка висилає 
посилки до Бразилії, Поль-
щі, України та Югославії. 
Фінансує стипендистку у 
Бразилії 200 дол. Ірічно. Є 
меценатом Українського 
Музею склавши 1,000 дол., 
є добродієм української ка-
толицької церкви - закуп-
лено один з хрестів на но-
возбудовану церкву. Для 
нових членок присвячує 
один вечір в році з nporpa– 
мою. 

Історія Відділу віддзерка-
лює довгий і нелегкий 
шлях; він зродився з любо-
ви до рідного краю і наро-
ду. Нашим обов'язком є 
продовжувати працю, до-
повнювати ряди нашої ор-
ганізаціі новими силами та 
ідеями. Хай пройдена 55-
літня праця буде сильним 
фундаментом до дальшого 
розвитку. Хай сила віри, 
витривалість і л ю б о в д о 
нашого Народу просвічує 
нам дальшу дорогу до намі-
ченої мети, до визволення 
самостійної від нікого не -
залежної Української Дер-
жави — так закінчила допо-
відачка головну промову. 
Провідниця свята подяку-
вала за докладну промову 
та попросила о. д-ра v В. 
Ґавліча до проведення мо-
литви. 

Опісля слідували пнс,ьмо-
ві привіти. Найбільш за-
мітний Привіт-Благосло-
вення від Патріярха Йоси-
фа Сліпого з Риму, який 
бажає щоб 1-ий Відділ СУА 
надалі вів працю для добра 
нескореної Церкви та укра-
їнського народу. Дальше 
слідували привіти від Від-
ділів 4-го — голова Софія 
Серафин, 21 -ий — прес, реф, 
Магдалина Жижилецька, 
35 г- голова Пелагія Юр-
кевнч, 64 — тий голова Ма-
рія Даниш і Люба Раков-
ська, 72-ий — голова Ольга 
Літепло, 82-ий - голова Ми-
рослава Савчак, 83-ий — 
голова Ірена Мокрівська, 
89-ий голова Оксана Ленець 
— письмовий привіт, 105-ий 
голова — Марія Левицька, 
почесна членка 1-го Відділу 
К. Дроздик, кол. голова 
Окр. Упр. Оксана Рак. Рів-^ 
нож надійшли привіти від 
інших організацій міста Ню 
Йорку, а між ними: Від 
Пластової станиці Володи-
мир Падох, Зол. Хреста д-р 
М. Карпінська, від Комі- щ 
тету Української Жіночої 
Допомогової Організації — 
Стефанія Наум, Т-во Бой-
ківщина Мик. Турецький. 
Провідниця вітала та пред-
ставила головну президію: 
голова 1-го Відділу Л. Гой, 
відзначена членка 1-го Від-
ділу К. Папуга, голова Кон-
трольної комісії О. Сливка, 
колишня голова — Н. Хо-
манчук, заступник голови 
Головної Управи СУА X. 
Навроцька, яка передала 
привіт від СУА,озазначив-
ши, що 1-ий Відділ завжди є 
перший у своїх починах, з 
бажанням далі працювати 
для українського суспіль-
ства, вона також згадала 
ряд видатних с о ю з я н о к . 
Отець Гавліч від себе і від 
отців привітав Відділ із 55-
л і т т я м , він зазначив що 
перші союзянки зорганізу-
валнсь при церкві. Катря 
Пелешок у своїм слові зга-
дала історію СУА та наш 
вклад в американську куль-
туру. Голова Окружної Уп-
рави Леся Кіршак у своїм 
слові зазначила, що від 1-го 
Відділу праця СУА розвн-
нулась до тої міри, що тепер 
нараховується 111 Відділів. 
Провідниця дальше пред-
ставила місто-голову Комі-
тету будови церкви в Ню 
Йорку — інжТ Мокрівсько-
го, фінан. референта Об'єД" 
наного Комітету — Миколу 
Хоманчука, голову ОЖ-ок 
ОЧУСУ в Асторії - Марію 
Нестерчук., 

Під час обіду відбулась 
мистецька частина: Висту-
пила Школа Кобзарського 
Мистецтва в Ню Йорку, в 
якій взяли участь бандурис-
ти: Галина Худик, Дарія 
Лещук, Світляна Войціцка, 
Леся Конятин, Володимир 
Лехіцкі, Івас Лехіцкі і Олесь 
Фурда. Разом виконали па-
рубоцьку танкову мелодії 
комп. і арр. С. К. Пастухів. 
В. Лехіцький, І. ЛехіцькиЙ 
виконали свої власні КОЧЇ-
познції - „Осінь" та кар-
патську мелодію. Співачка 
Лариса Матун-Гурин при 
акомпаньяменті бандури 
відспівала: „Тихо над річ-
кою" арр. о. протопр. С. К. 
Пастухів та „Зажурились 
Галичанки". О. Фурда в 
супроводі власної бандури 
відспівав: „Я син степів" 
арр. Зеновій Штокалко, 
„Сіяв мужик просо" арр. С. 
К. Пастухів. Людмила Koc– 

,^Риждень Пласту" в Торонті 
У с^юту, 22-го жовтня 

ц.р. відбулося відкриття 
„Тижня Українського Плас-
ту" в Торонті. 

Станичний, пл. сен. Юрко 
Джулинськнй, офіційно від-
крив „Тиждень Пласту" в 
часі збірки новацтва в Плас-
товому Домі в годині 3-ій 
по полудні. Він заохочував 
новаків бути малими амба-
садорами Пласту, давати 
добрий приклад своєю по-
ведінкою й українською мо-
вою. 

Новачки з цієї нагоди 
приготовили ляльковий те-
атр, інсценізації, пісні, мов-
ні гри і кутики з ручними 
роботами, новацькими від-
знаками і таборовими зай-
няттями. Сестричка Хрис-
тя Базилевич проголосила 
вислід змагань в писанні 
оповідань і виголошенні 
деклямацій. За писання опо-
відань були відзначені Мот-
ря Онищук, Гануся Дувалко 
і Наталка Левицька, а за 
виголошення декламації в 
молодшій групі — Софійка 

тюк відчитала гумореску 
пера Ольги Сливки „В до-
розі до СУА". Відтак знову 
співачка Л. Магун-Гурин 
відспівала „Віють вітри, вь 
ють буйні" арія з опери 
„Наталка Полтавка", ..Чом, 
чом неприйшов" нар. пісня 
обробка Чишка, додаток 
„Глибока криниця" нар. 
пісня, акомпаньювала п-на 
Мирося Басладинська. 
Членка 1-го Від. Ірена Біс-
куп відспівала при аком-
паньяменті акордіону „На 
долині туман". „Карі очі 
чорні брови", „Задумав ді-
док женитися" нар. пісні, та 
„Ой нагорі, на горі" з учас-
тю розбавленої публіки. І 

Наступною точкою було 
врочисте приняття нових, 
членок до 1-го Відділу, а! 
саме: Катерину Пеленську, 
Анну Яковів, Юлію Куп-
чинську, Кривуньку та Під-
городецьку. Кожній з них 
голова Відділу вручила від-
значку СУА. Іменовано по-
чесною членною Катрусю 
Папугу, та відзначено гра-
мотою за віддану працю у 
1-му Відділі та Окруж. Уп-
раві напротязі 27 років. Від-
значено також грамотами 
за 20-літню працю у Відділі 
і окрузі Ольгу Сливку та 
Днну Сєрант. За 15-літню 
працю Наталію Хоманчук, 
Михай. Баран, Ганну Дар-
мограй, Стефанію Гуме-
нюк, Марію Мотиль за 10-
літню працю Ев генію Ва-
цик, Віру Шуль, Парас. Бро-
жину, Розалію Кріль, На-
талю Валько, Марію Ан-
друшків, Евгенію Чума, Ка-
терину Гаврилюк. Усне при-
знання одержали: Марія 
Качунь, Ольга Нагірна, Ан-
на Палюх, Дуня Кріль, Оси-
па Дудннська та меценати 
1-го Відділу п-во Сливки, 
Ю. Бачинські, п-во Лешкя, 
п-во Куровнцькі. 

Голова Контрольної Ко-
місії вручила грамоту за 20-
річну працю у Відділі та в 
Окружній Управі діючій 
голові Лесі Гой, яка 5 років 
очолює Відділ. Рівнож за 
віддану працю у Відділі і 
Окруж. Управі вручено гра-
моту Лідії Магун. Провід-
ниця подякувала всім вико-
навцям програми, що допо-
могли нам відсвяткувати у 
дружній атмосфері 55-ліття 
1-го Відділу СУА. Святку-
вання закінчено гимном 
СУА. 

Мнхайлииа Баран 

Тершаковець, та'в старшій 
- Христя Смсречинська. 

На другому поверсі від-
булася виставка праць но-
ваків. Чаші і грамоти за 
найкраще виконані експо-
нати одержали: в ділянці 
мистецтва - молодші но-
вакн: 1-ше місце — Олекса 
Перекліта , 2-ге м ісце — 
Филип Розлин, Юрко Доль-
ницький. Старші новаки: 1-
ше місце - Мирон Дмит-
рншин, 2-ге місце - А н д р і й 
Чума. В ділянці ручних ро-
біт: 1-ше місце - Роман 
Сірський, 2-ге місце - Map– 
ко Пузяк. 

За писемну творчість: 1-
ше місце - Андрій Меди ць-
кий, 2-ге місце - Ромко 
Даревич. 

За збірники: молодші но-
ваки: 1-ше місце — Андрій 
Яців, старші новаки: 1-ше 
місце — Дмитро Перекліта, 
2-ге місце - Мирон Дмит-
ришин. 

В ділянці наука і техніка: 
молодші новаки: 1-ше місце 
— Маркіян Бабій, старші 
новаки: 1-ше місце — Борис 
Хабурський, 2-ге місце — 
Мирон Демків. Виставку 
допоміг зорганізувати опі-
кун У П Н , пл. сен. Юрій 
Бабій, а збіркою проводив 
ст. пл. Ярема Кохан, гніз-
довий. Батьки, опікуни 
гнізд, гостили батьків та 
новацтво, кавою і солод-
ким. 

У неділю,-23-го жовтня, 
пластова молодь взяла зор-
ганізовану участь в Бого-
служеннях в наступних цер-
квах міста Торонта: церква 
св. о. Миколая, православ-
на катедра св. Володимира, 
церква св. Покрови, св. Йо-
сафата і св. Дмнтрія. В цер-
кві Успення Пресвятої Бо-
городиці в Миссиссага були 
пластуни і пластунки ново-
заснованої групи Пласту в 
Миссиссага і група новац-
тва з Торонта. 

У неділю, по полудні в 
годинах від 2-гої до 6-тої, 
відбувся в Пластовому До-
мі - „День Юнацтва", а 
при цій нагоді Ярмарок, 
дохід з якого традиційно 
призначено на Енциклопе-
дію Українознавства. 

Оціночна комісія в складі 
мнетців Христі Велнгорсь-
кої-Сеньків й Ігоря MHKH– 
тина та пл. сен. Улани Ди-
чок дали признання наступ-

ШПІІШІІІІІІІІІПІШШІІПІІІНІПІІІІІШЦОШ. 
Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій тсмпо-брон-
зовій обгортці Із золотими 
буквами. 562 сторінки із фо-
тографічною докук^нтацісю. 

Ціна 15.00 доларів. 
S V O B O O A 

SO Montgomery Street 
Jersey City, (NJ. 07303 

Мешканців стейту Ню Джсріі to 
бов'яічг 5 ;̂ стейтового податку, 

ним гурткамг„Червона Ка-
лина" - X курівь, за есте-
тнчннй вигляд роб іток і 
станка, „ О м Струн" - ІУ 
курінь, за старанне вико-
нання, „Вечірня Пісня" -
ІІХ курінь І „Сой Літньої 
Ночі", ІУ курінь - за пра-
цьовитість, „Вечірні ЛеліГ, 
X курінь - за пристосуван-
ня українського орнаменту. 

Дуже успішним було „ко-
л о щастя", приготовлене 
юнаками ХУ-го куреня ім. 
Івана Чмоли. 

В часі Ярмарку, в одній з 
кімнат, висвітлювано про-
зірки про Пласт і його ді-
яльність. Цей цікавий мон-
таж прозірок і звуку приго-
товив пл. сен. Олег Кан-
диба. Там же можна було 
оглянути виставку мистець-
ко виконаних і побільшених 
знімок ст. пл. Олеся Coxa– 
нівського, офіційного фото-
графа пластової Станиці. 

Була також нагода огля-
нути кімнати всіх куренів та 
знімки з цьогорічних курін-
них таборів. На внрізнення 
заслуговують знімки ст. пл. 
Ореста Жаровського. 

пл. сен. Дарія Даревич 

і і і і - m m її . " і . Г" і4 . 
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Д - Р М И Х А П Л О Д А Н И Л Ю К 

На медичні 
і Теми 

Лікарський довідник. 
Книжка у твердій темно-зсле-
ній обгортці Із золотими бук-
вамн роботи мнетця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

S V O B O D A 
SO Mont^omerv Street 
Jersey City, WJ. 07303 

Мсиїїсаніїів стейту Ню Джерсі і о -
бов'яіус 5Г( стейтового податку. 

ІІШІІІІІШІІШПІІШІІІІ 

СКЛЯНКИ!І СЕЛЯНКИ! СКЛЯНКИ! 
з українськими взорамн. Паковані по і і 12 шт. 

; в картові. Внснласмо поштою. 
- (До набуття в усіх" українських крамницях Америки) Я 

і 

Щ^чі.у І І О І 

DELTO EUROPA CORP. 
Roman lwanyckyj 

146 Frrat Avanua, Htm York, N.Y. 10009 
P Tel.: (212) 2282266 

-Wl 1 l^P ll^tf ІІіВРІІмД'яК І ^ ц ^ і в ^ і " ^ n r f ' i i ^ n rf'ii a^n i'lf І 

місце на прийнщт-
ти, бенкете, ім'янння, хрестн-
нн, товариські зустрічі, noj 

мяшем 1 на всі нагоди, -

HOLUYAY 1NN 
J of Somervllle 
! OS Route 22 (E. Bound) 
: B B I D G E W A T H B , N J . oaeor 
,9 Тел. (201) 628-9600, ш ук 

раїнській мові 201-^26-1868 
Ф Власник українець та під 

українським зарядом. 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо на 
цвинтарях ся. Андрія в Баянд 
Бруку і св. Духа - відома со-

лідна фірма 

К. М. КАРДОВИЧ 
C0NSTANT1NE М. KARW1CH 

CYPRESS 
H1LLS MONUMENTS 

.800 Jamaica Avenue 
'Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel. (212) AP 7-2332 

H l W W W W M M W M W W 

^ 4SEaJt7thSfc 
TW. ШТ t-15eAЦ0Ш York; l u f f 

В АРЦІ: великий вибір 
оогасон для читання, та 
для шкільної молоді. 

"LAND vOlCE 
PRODUCTION" 

presents 
: 2 UKRAINIAN LP STEREO 

RECORD ALBUMS: 
1. TradrtioMl Ukrainian Folk S o v t a d , 

Chistms Carols by 
SER1HY KOWALCHUK'S "BANDU1A 

j ENSEHBir.e beaulrfully harmonued 
male choir, backed by the unique 
Ukrainian banduras, Wilm„ Del. 

2. "CH01R BOYAM". directed by 
ROMAM LEWYCKY. 43 voice mixed 
choir from Perth Am boy and Elizabeth, 
New Jersey parishes sing the most 
popular and beautiful Christmas 
Carols. 

m 
Records J5.00 etch plus 3 5 1 handhnf, 

Send check or money order to: 
SER1HY K0WALCHUK 

- 4 0 1 Philadelphia Pike 
Wibnintton. D e i 

REAL ESTATE 

ULSTER COUNTY, Spring Glen, N.Y., near 
Ukrainian, convention site 

BUNGALOW COLONY FOR SALE 
9 bungalows, casino, house with 5 apti. 
filtered swim, pool, 4 miles from ElenvMe. 

Call (516) 432-4846 

РЦНЕ 

Дешево продасться 
КОЛЕКЦІЯ 

ПОШТОВИХ МАРОК 
за топіками (церква, apxi– 
тсггура, фльора, фавна 
і т. п.). Каталогова вар-
тість на 1977 рік -

S2.400.00. 
Тел. (212) 674-3717 або 

по вол. 634-9526 

і FUNERAL D1RECT0RS ' 

ЗБОРИ І.! 
ВІДДІЛІВ УНС ІІ; 

СУБОТА, 
14-го СІЧНЯ 1976 р. 

НІВАРК, Н. Дж. Річні збори 
Т-ва ім. Б. Хмельницького 133 
Відд., о год. 6-ій веч. під 
церквою св. І. Хрестителя. На 
порядку: звіти Управи та вибір 
нової на 1978 рік. Відбудеться 
теж вибір делегатів на 29-ту 
Конвенцію УНС. Якщо на 
означений час не явиться 
приписане статутом число 
членів, збори відбудуться на 
годину пізніше і будуть; 
правосильні. — Управа. 

НЕДІЛЯ, 
15-го СІЧНЯ 1978 р. 

ГАРТФОРД, Коня. Річні 
загальні збори 277-го Відд. 
відбудуться в приміщенні 
УНДому, 960 Wethesficld 
Ave. Проситься чл. прибути. 
- Управа. 

БРІДЖНОРТ, Конн. Річні 
збори 59-го Відд. Т-ва Укр 
Січ, о год. 2-ій по пол., в 
УНДомі при 500 Hallet вул. 
Проситься чл. прибути. — Т. 
Слнвінський, секр. 

РОЧЕСТЕР, Н. Й. Місячнії 
збори Т-ва Запор. Січ 367 
Відд., о год. 1 :ЗО по пол. в кафе-j 
терії св. Йосафата при Стейтон 
Лейк. Є важні справи до) 
полагодження. Проситься чл, 
прибути. - П. Дзюба, гол., М.І 
Лилак, кас., В. Попович,І 
секр. 

LYTWYH І LiTWYH 
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS'71 

А Ф C O N D I T I O N E D 
Обслуга Щі.РА 1 ЧЕСНА. 
Our Servicoe Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також заЛмасиося noxopo– 
наша на цвинтарі я Ваяцд 
Бруку 1 перенесенням Тлі н-

нях Останків з різних 
країн світу. 

801 SpringHed Avenue 
mvwoTON, w.j. 

NEWARK, N.J. 4 

ESsex 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМА 
Г УТСР. П О Г Р Е Б Я И К 

Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK l ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter eJarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SlMiOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

3585 Eaat Tremont Avenur 
BRONX, N.Y. 10465 

Tel.: 868-2475 
О 

181 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10008 

Tea.: 874-8880 
Директор ЛОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И И 
Завідує влаштуванням пе-
хороніп в каплицях, поло-
женнх в кожнім районі 
міста. Похороїш по міиі-

мальннх цінах. 

ТАРЗАН, Ч. 7882. Сямооборона 

Ситуація вигляадас зле, 
Тарзанс... Тому, що вони 
позаду нас. ми в незручно-
му становищі! 

А може воно не так,' 
Доне!... 

Нам тяжко буде встояти-

ся^деред їхнім постійним 
обстрілом, але факт, що ми 
напереді може надати нам 

;перевагу! 
. Ми можемо вживати ці 
міни! 

тш:ї--


